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 يوقنلا ماقإلا فلّؤملا ةمدقم

 يلوأل َةَرِكْذَت ِءراَهَنلا ىلع ليلا رركُم ءِراّمَعلا زيزعلا ِراّهَقلا حاولا هلل ٌدْمحلا

 هافطصا ِنَم ِهَقْلَح ْنِم اطَمبَأ يذلا ءٍرابَيعالاو باّبلألا يودِل ٌةَرصْبَتو ءٍراَصبَألاَو ٍبوُلُقلا
 ٍراَكّدالاو ٍظاَعَّتالا ٍةَمَّرالُمو ء«راكفألا ٍةَماَدإَ 5 ْمُهلَعَشو ِراَّدلا هذه يف ُمُهَدّهَرَ

 راد جويو ُهطْخَسَي امم ٍرَدَحْلاو ءِرارَقلا ٍراَدِل ٍبُّهَأَتلاَو ِدَيَعاط يف بادل ْمُهَقْفوو
 فاگزأو ٍدْمح َعَلِبَأ ُهَُدَمْحَأ ءِراَوظَألاو ٍلاَوْحَألا ٍرْياَعَت َّعَم كلذ ىلع ةظفاحُملاو «راَوَبلا

ES4 ٤ ٣ نأ َُهشأو «ٌميحّرلا فرؤرلا «ٌميركلا بلا هل الإ  
 ىلإ ىعادلاو ( ميقّتْسُم طاَرِص ىلإ يداَهلا لو ةو هلوسوو دبع دك انديس

 .َنيِحِلاّصلا ٍرئاَّسو لك ِلآَو «َنْيَنلا ِرئاَس ىَلَعَو ويلَع ُُمالَسو للا ُتاَوَلَص «ميوق ٍنيِد
5-4 
 قزز نم مهني درا آم 69 دودی ال ىنإلاو نا تفلح امو : ىلاعت هللا لاق دقف ءدعب امأ دم ارم رو ر ء صحح . ھے كا ا 11 St |22 7 E و 03

 مهيلع ىحف «ةدابيلِل اوقلخ مهنأب حيرت اذهو عمم-هد :تاّيراذلا] © ٍنوُمِعْطي نأ ديرآ امو رييام نيس < يمرس ما ل رم o 3. هو ٤ ع 4 سرر

 والخ َّلَحَم ال امت راد اَّنَم وَداَمّرلاب اَيْنَدلا ظوظُح ْنَع ضاّرْغإلاَو هَل اول ام ُءاَنيعالا
 اَهِلْمَأ نِي ُظاَمْيَألا ناگ اذهلف ءماَوَد َنِطْوَمأل ماَصْلا ٌعَرْشَمو ءِروُبُح لزم ال روع ٌبَكْرَمَو

 هَئلرنَأ اك ايدلأ ةويحلا لكم امتإ إل : ىلاعت هللا لاق .د را ْمُه اًهيف سالا لَّمْعأَو ُداّبْعْلا مه مكس اه دود اساس ص رر ری 95 2 00 ر 6 3 0 3
 نيرو امهر ُنّالا تدع اإ ىح رعنا شالا لکا اي ِضّياْلا تاب وپ طْلتخلو هلَمَّسا نم

 ساپ شت مل نأك اًديِصَح اھتلعجم راہ وا کی سا آهنتأ اہم توری ما املا ظر ع Gea ر و
 دقلو .ٌةريثك ىنعملا اذه ىف تايآلاو ..,. : نير 407 َددوكَتَني ِرْوَمِل تيل لصف كيك ٠ ٠ 3 رم ا lll _ e ا م

 يلا لع داملا ُرَوَكُدَم ٍراَبلا ىلع للا روكي : زيزعلا ليزنتلا يفو لخدمو قحلُم يأ )١(

 :رّمُزلا] [٠



 نيحلاصلا ضاير

 ءاَقلا َّنَسَحَأ )%0 سس ه5

 كفل 0 NEE ا طوف ااا عل نإ

 CE ER RE EE اوُمِلَعاَمَلَفاَهيف اورَطَن

ME MEME EEEا م  

E CE Eg E E E 

 اَمِل َبَهْأَتَيَو ءِراَصْبَألاَو ىَهْتلا يلوأ َكَلْسَم َكْلسَيَو هرايخألا تعذم سفت تدب

 نه هلي ام دشرأو كلذ يف هل ٍقيرط توضأ ولع ته ل َمَتْهَيَو «ديلإ ُتْرَشأ
ENٌَنيِقباّسلا مّرْكَأَو ءٌنيرخآلاو َنيِلّوَألا ٍدّيَس نبت قعد امي  

 :ئلاعت هلا لاق دقو .. نيّيِبتلا ريا ىلَكَو هيلع ةمالسو هللا ُتاوَلَصٌنيَقِحاَللاَو

 يف هللاو» : لاق هنأ هلك هللا لوسر ْنَع حص دقو + :هىسمرر یوم لَا لع اوات

 رْجآ لن هلق ريَ ىَلَع َّلَد ْنَم» : لاق ُهّنَأَو «ويِخأ ِنْوَع يف ُدْبَملا ناگ اَم ِدْبَعلا ِنْوَع

 صقل ال ُهَعبت ْنَم ِروُجَأ لم رجألا َنِ ٠ هَل ناگ یدُه ىلإ اَعَد ْنَم» : لاق ُهّنَأو "ولما

 ادخار ًالُجَر كب هللا يِدَْي ْنأل ِهاَوَق» : هاڪ ّيلَعِل لاق ُهنأو 21 ًاكيَش مِهروُجَأ ني ك

 ٍةَحيحَّصلا ِثيداحألا َنم ًارَصَتْحُم َعَمْجَأ نأ ت ُتيأَرَق ""0معّتلا “رمح ُ ي

 اا هباَدآل الّصَحُمو ءَةَرِخآلا ىلإ ِهبحاَصِل ًاقيرط نوي اَم ىَلَع ًالمّتْشم

 تاضايرو دهزلا ثيداحأ نم :نيكلاسلا بادآ عاونأ رئاسو بيهرتلاو بيغرتلل 00

 ةَلاَزإَو حراَوَجلا ِةَنايِصو ءاَهِجالِعَو ٍبولُقلا ٍتاَراَهَطو ءقالخألا ٍبيِذُهَتَو ءِسوُفْنلا

 نم وهو يناعنصلا ريمألا اهنّمض دقو .لمرلا رحب ىلع تايبألاو «يعفاشلا مامإلا وه لئاقلا )١(
 / :هلوق اهلبقو هل ةديصق يف ينامثعلا رصعلا ءارعش

 انين اف يفورصلا فضي انلبق نم هلاقام عمتساف

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۳۸) ٠١/8 )١199( ملسم :هجرخأ (۲)

 . يراصنألا دوعسم يبأ ورمع نب ةبقع ثيدح نم (۱۸۹۳) 5 ملسم :هجرخأ (۳)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (؟71754) 5١/8 ملسم :هجرخأ )٤(

 لاومأ سفنأ يهو ءرمحلا لبإلا يه» :(158/8)5107 «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا لاق (5)

 .«برعلا

 نب لهس ثيدح نم (1505()54) ۱۲۳۱/۷ ملسمو ٥۷/٤ )۲۹٤۲(« يراخبلا :هجرخأ (1)

 .دعس



 يوونلا مامإلا فلؤملا ةمدقم
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 .َنيِفراعْلا ٍدِصاَقَم ْنِم ٌكِلذ ٍريَغو ءاَهِجاَجِوْعا

 تكلا ىلإ انام تادا او ًاثيِدَح الإ َركذ ال ْنَأ هيف ُمِزَملَأَو

 ت حشو يامر ٍتايآب ك ةحيجَصلا

 e E : ا

 ْنَع هَل ازجاح ِتاَرْبَحْلا ىلإ هب ينتغُملل ًاقباَس َنوُكَي نأ ٌباَتكْلا اًذه مَن نإ وُجَأَو
 يدل و َوُعذَي نأ نم ءيشب هلا اخ لئاَسااَنآَو . ِتاَكِلْهُمْلاو ئابلا عاونأ
 ِهْيَلِإَو ءيدامتغا ميركلا وللا ىَلَعو .َنيِعَمْجأ َنيِمِلْسُملاَو ءاتبابخأ ِرِئاَسَو «يخياشَمَو

 ٍزيِزَعْلا هللاب ال ةَّوُق ؟ الَو لوح لو لرل ميو هللا يو «يداَتَْساَو يضيوُمَت

 .ميكحلا

 .هفينصتب قلخلا عافتنا ددع ركذ نمو فنصملا محرا مهللا ()
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 ةينلا راضحإو ص الخالا باب ١

 ةيفخلاو ةزرابلا لاوحألاو لاوقألاو لامعألا عيمج يف

 اويو کک ايتو فتح لأ هل يل هل وديع الإ اأ امو :ىَّلاَعَت هللا َلاَق
 ار و 1 0 نا ا َلاَقَو «عه :ةسيَجلا] 40 ميلا ني كلادو

 8 ا ام اْمَحُت نإ لَ :ىَلاَعَت َلاقَو سب :جحما کن ا
 ر ور

 .[۲۹ :ناَّرمِع لآ] 5 هملمي هودتبت

 ا رشا باخ نب لن ا ا

 ئرما لَكِ امني تالاب ُلاَمْعَألا اَمّنِإ» : ٌلوُقي ل هللا َلوُسَر ٌتعِمَس : لاق هي
 تناك نمو ؛هلوسرو هللا ىلإ هترجهف .هلوسرو هللا ىلإ هترجه ٌتَناَك ْنَمَق «ىَّوَن ام

 .هتحِص ىَلَع قمم . هَ ٌرَجاَه اَم ىلإ ُهَتَرْجِهَف ءاَهُحَكْني ِةَأَرْما وأ ءاَهْبيِصُي ايدل هئرجه
 هبوب نب َةَريغُملا نْب ميِهاربِإ ن : َليعاَمْسإ ُنْب ٌدّمَحُم هللا ٍدِبَع وُبأ «َنيِ يملا ماما اور

 ا يروباسيتلا ُيريَشُقْلا ملْسُم ِنْب جاَجَحلا ُنْ نب ملسم نيسحلا 2 ءيراّخبلا ّيِفْعُجلا

 .ةفنصملا بتلا ٌّحَصَأ امه ِنْيَذَّللا امهيحيحص يف

 » : للي هللا لوسر لاق :تلاق ماا اعل لا و ما نعود ١

 0 :ٌتلق :ٌُتَلاَق .2مهرِخآو ْمهِلَّرَأِي ُفَسْحُي ضرألا َنِم ءاَدْيَب اوناگ اًدإف َةَبْعَكْلا 7 شیج

 ١ ملسمو «(۱) ۲/۱ يراخبلا :هجرخأ ٦/٤۸ )۱۹۰۷(.

  1يراخبلا :هجرخأ ۳/۲۱۱۸( ۸٦(« ملسمو ١78/8 ) .)۲۸۸٤ىنعملاو ةفلتخم ظافلألا

 .دحاو

 . لئ هللا لوسر عم يقتلي انه )00(



 سلا _ ®
eَلاَق !؟ مهني اوشا مهيفو ْمِهِرِخآَو ْمِهِلّوُأ فسخ فيك «ىللا ر ر : 

 097 . هيلع ٌققَيَم ۾ ْمهِتاّبِن ىَلَع نومي مث ْمِِرِخآَو ْمِهِلَوَأِب را

SS ۳ُتلاَث < او ةشِئ ةشئاع : aٌداَهِج ْنِكَلَو «حْنَقلا دعب َدْعَب ٌةرخه  

2o هزم رفناف  مترفنتس .ِهْيَلَع قمتم «اورفئاف  مترفنتسا اّذِإَو 

eمالسإ َراَد ُتَراَص  . 

 يف يب َيِبَلا َعَم اّنُك :َلاَق ءال يراصنألا وللا دبع نب رباج وللا ابع يبأ نعو - 4
- 

 ْمكَعَم اوُناَك 0 ابدا معن ؟ ري كر ام ًالاَجِرَل ٍةئبدمل اب َّنِإ» :َلاقَف ءار

 .ٌملسم ٌءاور «رخألا يف ْمُكَوُكَرَش الإ» :ةياور يفَو .(ُضَرَمْلا ُمُهَسَبَح

 :لاقف هلك يبا ّعَم َعَم َكِوُبَت ٍةَوْرَغ ْنِم اَنْعَجَر :َلاَق ءهيفيض سنأ نع يراخبلا اورو

 .؛رْذُعلا ْمُهَسْبَح ؛اَنَعَم ْمُهَوَألِإ ًايِداَو الو "”ابْعِش احس اَم ِةَئيِدَمْلاِب اَنَفْلَح ًاماوقأ َّنإ»
7 

 ؛نویباحص هجو هوبا وهو “اوو سنخألا نب ديزي ني نم ديزي يبأ قعود

 ُتْنِجَف ءِدِجْسَمْلا يف ِلُجَر َدْنِع اًهَعْضَوَف ءار قدي رينا حرا ديزي يبأ ناگ : لاق

 لاو :َلاقف . اهب هيت اهثذخأف

 ْذَحَأ ام كلو «ٌديزي ای َتْيَوَن ام َكل»

 ك

 رھ ب

 : لاف هيلع هللا لوسر ىلإ صاف ٌتْدَرَأ ك

 .يراخبلا هاور (ّنْعَم م 7

 يل ام
 ي ت

 تے, و

 نب ٌةَرعُز نب يفانم دبع نب بْيَعَأ نب ؛ ِكِلام ٍصاّقَو يبأ نب ٍدعَس ّقاحسإ يبأ نعو - 5

 .(1854) 58/5 ملسمو «(۳۹۰۰) ۷۲/۰ يراخبلا :هجرخا ۳

 . هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۱۹۱۱) ٤4/٦ ملسم :هجرخأ ٤

 . سنا ثيدح نم (۲۸۳۸) ٤ يراخبلا :هجرخأو

 )١557(. ۱۳۸/۲ يراخبلا :هجرخأ ده

 ١/0 )١15758()0(. ملسمو :.(05) ۲۲/۱ يراخبلا :هجرخأ 25

 هيف ىثنألاو ركذلاو «ناطلس اذ نكي مل نمو كلملا نود نمو ةيعرلا :سانلا نم ةقوسلا )١(

 .(قوس) 47/5 ناسللا .ءاوس

 ىلإ نيجراخ اورفناو اوبيجأف ةرصنلا مكنم بلط اذإ يأ :راصنتسالاو داجنتسالا :رافنتسالا (۲)

 . ٩۵/٥ ةياهنلا .ةناعإلا
 .(بعش) ٠۲١/۷ ناسللا .نيلبج نيب جرفنا ام :بعّشلا (۳)



 ED ۰ ...ةينلا راضحإو صالخإلا باب ١ [لوألا باتكلا]

 مهل دوهشملا "")وَرَشَعلا ٍدَحَأ فض يرهرلا ّيِشرُقلا يول نب بعك نب هرم نب بالك
 . يب عفا يج نم عازل يح ماڪ يتو 9 لا لوسر ينج :لا هڪ نحل
 الإ يري الَو لام ود اَنَأَو 0 و اي لو
 ىال» :َلاَقف ؟للا َلوُسَر ای ٌرظَّملاف :ُتْلُق .«ال» :َلاَق ؟يلاَم يتلثب قدصتأفأ «يل َهَنْبا

All O ° 
 كرو زدت نإ كتا ا ا :َلاَك ؟هللا َلوُسَر اي ُتْلَفلاف : ٌتْلُق و عم

 هجو اهب يغب َهَمَفَت َقِفنُت ْنَل َكَنِإَو ءَساّئلا َنوُفَّفكتي "ةَلاَع ْمُهَرَدَت نأ ْنِم ريخ َءاَييغأ
TTفا لوسر ا :كلَُ :َلاَق يل  

= 

 مآ 8 0
 ا

 ت 0 ل «ةعفرو جوك وپ تدق

 (ةلَْح يِ دعس ُسِاَبلا نكل «مهباعا ىلع مُر الو ْمُهَئرْجِم يباحضأل ِضْمَآ ّمُهّللا

 .هيلع قمم .ةكمب تام نأ هب هللا ُلوُسَر هَل َيئْرَي

 ال هللا نإ» : الب هللا ُلوُسَر لات :َلاَق « نط رخص نب نمحرلا ٍدبع ًةريره يبأ ْنعو -
 . ملسم هاور ؛مكلامعأو ْمُكيوُنُت ىلإ ري نكلو «ْمكِرَوُص ىلإ الو ءْمُكِياَسْجأ ىلإ ٌرظْن

 ٍنَع واي هللا لوسر ليس :َلاَق و يرعشألا سيق نب وللا دبع ىسوم يبأ نعو - ۸

 لوّسَر لاقف ؟هللا ليبس يف كلذ يأ اير ٌلِتاَقُيو ٌةيِمَح لتاقیو َةَعاَجَش لتاقي ِلُجّرلا

 .هيَلَع قمم وللا لبس يف َوهَك ءاّيْلُعلا يه وللا ُةَمِلَك ّنوكتل لاك ْنَم١ : ا هللا

 ىّقَتلا ادإ» :َلاَق لب َىِبّنلا نَا : 4ط يفقثلا ثراحلا نب عيف ٌةَّركَب يبأ نعو - 9
 اَمَق ٌلِتاَقلا اذه ثلا َلوُسَر اي :ٌتلُق «راتلا يف ُلوَتْقَملاَو لتاقلاف اَمِهِيَمْيَسِب ناَّمِلسملا
 .هيلع قمم اوبِحاَص لتق ىَلَع ًاصيرح ناگ ها :َلاَك ؟ ٍلوُثْمملا لاب

 )۳٤(. (5554) ۱۱/۸ ملسم :هجرخأ  -ا/
 .(150)و )۱۹۰٤( )۱٤۹( 45/5 ملسمو «(۱۲۳) ٤۲/۱ يراخبلا :هجرخأ 2-4
 .(١15)و ١59/8 )۲۸۸۸( )۱٤( ملسمو ء«(۳۱) ۱ يراخبلا ةييرخأا > تف

 )١( ا هللا لوسر عم هبسن يف يقتلي انه .
  (۲):رعاشلا مهبتر امك مهو

 افلخلاهلبق فوع نباو ةديبع وبأو ةحلط ريبز ديعس دعس
 ٠۲۳/۳. ةياهنلا .ريقفلا وهو «لئاع عمج (۳)

 . ٦۷/۲ ةياهنلا .رخأتلا ا (٤)



Cr?نيحلاصلا ضاير  

 ديزت ٍةَعاَمج ىف لجّرلا ٌءالَص» : لك هل ل كوصر ل3317 قلب يره ىلا نصوصا“

 سحاق اَضَوت اإ ْمُهَدَحأ نأ كلَ ةَجَرَد َنيِرْشِعو '' "امشب وتیبو ِهقوُس يف وتالص ىَلَع

 الإ ةَوظَح طْخَي ْمَل :ٌةالَصلا الإ ُهُرَهَْي ال < ٌةالَّصلا الإ ٌديِرُي ال َّدِجْسَملا ىَنَأ مث ءءوضُؤلا

 يف ناگ َدِحْسَملا َلَكَم اذإف ٌدِجْسَملا َّلُخْدَي نبع اقيهح اهب دنع اخو جرد اب هَل عفر

 ولم يف ما ام مُكدحأ ىلع نولي ياللا هَسيحَت يِه ٌةالَّصلا ِتَناَك اَم َوالَّصلا

 «هيف ِذْؤُي مَل ام هيَلَع بُت َمُهّللا هل ْرفْغا هللا ُهْمَح ُهْمَحْرا ّمُهّللا :َنوُلوُقَي یف یلص يِذَلا

 . ملسم ظفل اذهو «هيلع قمم .'ويِف ُثِدْحَي ْمَل اَم

 ورب هو مو و

 . هضهنيو هج رْخُي ْيَأ : ياّرلابو ااو ءاّيلا حمب َوُه (ةرَهْني) : لَم هلوقو

o \» \ 
١ 8 ٠. 

 هلا لوُسَر نع ااو بلطملا دبع نب سابع نب وللا دبع ٍساّبعلا يبأ نعو - ١

 مث ٍِتاَكْيَّسلاو ٍتاَنَسَحلا َبَتَك هللا َّنإ» :َلاَق «ىلاعتو ٌكرابت وبر نع يوري اميف اپ

 ناو ؛ةلماك َةَنَسَح ُهَدْنِع ىلاَعتو راب هللا اهنگ اَهْلَمْعَي ْمَلَق ٍةَئَسَحِب ب منم ؛كِذ ن
 م ناو «قريثك يفاَعضأ ىلإ ٍِفْعِض ةعمعْبَس ىلإ ٍتانَسَح مح َرْشَع هللا ابتک اَهَلِمَعَف اهب

 كبس هلا اهبتگ اهلك اهب م ناو «ًةلياك ع دنع یاعت اه الع ملك كيس

 راغ ٌتيِبَملا ر 0 o to َناَك ْنَثِم هَ م رفت ةنالك قَلظنا» 0 ال هللا

 ْنِم مكي آل : اولاقق اعلا ُهْبَلَع ث ْثّدَسَك لبجلا يِ و ٌةَرْخَص ْتَردَحْلاَف ا
gor 5 ْمُكِلاَمْعَأ حِلاَصِب هللا اوُعْذَت ْنأ الإ َةَرْخَّصلا وِذه. 

 .(؟ال9)و (VY) )164( 1۸/۲ ملسمو )٤۷۷(« ۱۲۹/۱ يراخبلا :هجرخأ د ٠

 .(۲۰۸)و (۲۰۷) (۱۳۱) ۸۳/۱ ملسمو ,.(5541) ۱۲۸/۸ يراخبلا :هجرخأ 0١

 )۲۷٤۳( )1١١(. 84/8 ملسمو ۱۰٤/۳ )55١5(2 يراخبلا :هجرخا ۲

 ىلإ دحاولا نيب ام :ليقو .عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام حتفي دقو رسكلاب ددعلا يف :عضبلا )١(

 . ٠١١/١ ةياهنلا .ددعلا نم ةعطق هنأل «ةرشعلا

 . ۲۷٤/١ ةياهنلا .هيلع مزع اذإ ءّمهي رمألاب مه (۲)

 هل دحاو الو «ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب ام ةصاخ لاجرلا ةعامج ىلع عقي ءعمج مسا وه :رفن (۳)

 . ۹۳ ٥/ ةياهنلا . هظفل نم



 22 ...ةينلا راضحإو صالخإلا باب ١ [لوألا باتكلا]

 الآ اهب ییا ET اځْيَش ِناوَبَأ يِ ناگ ّمُهَّللا : ْمُهْنِم لجر اٿ
 اًمُهَقوُبَع ء امل لق اما تح اَمِهْيلَع خرأ ملف امي ربل بلل ىلا الامل
 ُحَدَمْلاَو  ُتْنبَلَك آلام وأ ًالْهَأ اَمُهَّلْبَق قب أ ْنَأَو اَمُهَظِقوُأ نأ ٌتْهِرَكَ ٠ تا اھ دوف

 مق لج "قاب انار رجلا قرب لح امانا تأ يب یک
 ومر 5 0

 ٍذه ْنِم هيف ُنْحَن اَم اَنَع ْحّرَمَك َكِهْجَو ءاَعِتبا كلذ ُتْلَعَ تنك ْن نإ مهلا . امُهَقوُبَع ابِرَشَف

 .ُهْنِم جورُحلا َنوُعِيطَتْسَي ال ًائيَس ُتَجَرَفْناَف َةَرْحَّصلا
E م 

 : ةياور يفو - لإ سالا ٌبَحَأ ثئاگ مَع هلا يل ثّداك نإ مهلا رخل لاك

 ىح ينم ْتَعَنَتُم ثعتتماف “افت ىَلَع اً اا لاح لا خت اه م دشا ا
 نيَو ينيب يلُځُ نا ىَلَع راتيد َةئمَو َنيِرْشِع اَهُتْيَطْعَأَف يننءاَجَف َنيِنّسلا َّنِم ا اهب تکا
 .:ٌتلاق "الجر ني طع املك يرو ينو هيلع تز ا تح ثلا

 ُتْكَرَتَو ىلإ ٍساَّنلا ُبَحَأ يهو اَهْنَع ٌتْفَرَصناَف وقح ب الإ ٌمَئاَحلا ضمت الو هللا ين

 ييف نحن ام نع جفاف كهجو ءاغيثا كلذ تع تنك نإ هللا . اهُئيَطغأ يِذْلا َبَمَدلا
 . اًهْنِم ٌجوُرُخلا نوعيطتسي ال مهن ريع ُقَرْخَّصلا ِتَحرَمْناَف

 يذلا كر ناو لجر ريغ فرجا يئظغأو ءاّرجأ تازجاتشا للا تلال لافو
ldدبع اَي :  

 ؛قيفرلاف مَتَعلاو رقبلاَو لبإلا نم :كرْجأ ْنِم ىَرَت ام لك ُتْلُقَف ءيرخأ يّ د لا

 لَك ُهَئاَتْساَف ُهَلُك ُهَدَحَأَك كب ئزُهَتس آل :ُتْلُقَك !يب ئرْهتْسَت ال وللا دبع اَي :لاقف
 يف نح اَم اّنَع جُرْفاف َكِهْجَو َءاَمِتِبا ٌكِلذ ٌتْلَعَف تنك ْن نإ هللا. ابيع هني كرنب

2 

 اا OE هب اوُجركَم ُةَرْخَّصلا تجرم

 قوبغلاو .هنابرشي يذلا نبللا نم امهبيصن برش يف ًادحأ امهيلع مدقأ تنك ام يأ :قبغأ ال )١(
 .7141/7 ةياهنلا . حوبصلا لباقم راهنلا رخآ برش

 ےب :ىأن (۲)

 .نوكبيو نوحياصتي : يأ ()
 . عامجلا نع ةيانك )4(

 .عورشملا جيوزتلا هقحو «ةراكبلا ةرذعو جرفلا نع ةيانك متاخلاو «حتفلاو رسكلا :ضفلا (5)
 ۸٤/١. نيحلافلا ليلد

 نيدلاولا رب ةليضف هيفو «لمعلا حلاصب لسوتلاو بركلا لاح ءاعدلا بابحتسا :ثيدحلا يف (7)

 دهعلا نسح لضف هيفو «فافعلا لضف هيفو ءامهاوس نم ىلع امهراثيإو امهتمدخ لضفو
 .قحلا لهأ بهذم وهو ءايلوألا تامارك تابثإو ةلماعملا يف ةحامسلاو ةنامألا ءادأو

 81/١. نيحلافلا ليلد :رظنا

5 

 ام



 ا فا 58
 ةيوتلا باب ۲

 هللا َنْيبو ِدْبَعلا َنْيَب ةيِصْعَملا تنا ناف ءِبْنَ لك ْنِم ٌةَبجاَو هولا :ءاملعلا لاَ
  Eطور :

 و

 أ :يناّنلاو

 . هثبوت حص ْمَل ِةَناََثلا ُدَحَأ دف نق .أ o :ُتلاَّثلاو

 ٌقَح ن نم e ناو ةئاللا وله را اًهظوُرْسَك ّيِمداب ٌقلَعَتَت ةيِصْعَملا ِتَناَك نو

 م2 عم ور ور

 وأ هنِم هتم هوځنو قذف دك تناك ناو هَل هَر ُهَوْحَن وأ ' الام تاگ نق ءاهِيِحاَص
 0 و چ ںی

 ْنِإَف ٠ ؛ٍبوُنَذلا عيمج ْنِم َبوُكي ْنأ بحبو . ا ةلكتسأ ةييَغ تناك نإ ُهَوُفَع َبَْلَط

 دقو .يقاَبلا ِهيَلَع يِقبو ِبْنّذلا كلذ ْنِم م َّقَحلا ٍلْهَأ َدْنع ُهنبْوَت تُحَص اهِضْعَب ْنِم َباَن
 ساه سس

 .ةَبوَّتلا بوجو ىلع ة ا عامجإو ةسلاو باتكلا لئالد ٌتَرَهاَظَت

 بو و هن كلف تا هيأ ایج لآ َلِإ أ ور :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 اوما تلا اات : ىَلاَعَت َلاقَو ج ..رثءر چوک أبو م کی افغا : ىَلاَعَت لاقو

 . 00 :ميرحتر اوم بوت ہا لل او

 يثإ هللاو» :لوقي لي هللا لوسر تْعمس :َلاَق ؛ هيو ًةريره يبأ نعو ١

 . يراخبلا هاور هرم َنيِعْبَس ْنِم رك مْوَيلا يف هْيَلِإ ُبوُتآو هللا ٌرفْغَتْسأل

 ‹ سالا اَهُيَأ اَي» :ِلكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق « ها ينزملا واس نو غل قعود

 .ملسم هاور ورم ةئم مولا يف ٌبوثأ ينإن ةوُروعَتْساو هللا ىلإ اوُبوُت
 ٠ - لاق هن - هلك هلل هللا لوسر مداح - يراصنألا كلام نب سنأ ًةزمح يبأ نعو :

 "ل ل ا : ل هللا ُلَوُسَر لاق

 هيلع َّنَمَتُم "والف ضرأ .

 .(5701/) ۸۳/۸ يراخبلا :هجرخأ 1

 .(٤)و )4١( )°۷ ۲) ۷۲/۸ ملسم :هجرخأ 15

 g (V) (TVEV)(A). ؟*/ ملسمو ۸٤/۸ )1۳٠۹(« يراخبلا :هجرخأ 6

 .(الف) 98٠/١١ ناسللا .ةعساولا ءارحصلا :ةالفلا )١(



 ةبوتلا باب -۲ [لوألا باتكلا]

 ىَلَع ناگ ْمُكِدَحَأ ْنِم ِْيَلِإ ٌبوتي َنيِح ِهِدْبَع ةو احرق دشا 8» :ملْسُمل ةياور يفو
 ٌَرَجَش ىتأك ءاَهْنِم سيف ُهِباَرَسَو ُهُماَمَط اَهْيَلَعَو ُهْنِم ْتََلَمْناَك قالق ضراب وتجار
 اعات نع تاق اهب ر اإ كيك وه انتيك ىلخا) ني نيا دقو اهلها يف عجلان
 ٍةَدِش ْنِم ًاطخأ !َكْبَر انأو يِدبَع َتْنأ َمُهّللا :حّرّملا َةَّدِش ْنِم َلاَق عن .""”اًهِياطخب

 نعت ا 3 هع - 5 57 0

 هللا نإ» : لاق دك ٌيبنلا نع ( هنو يرعشألا سيق نب وللا ٍدبع ىّسوم ىبأ نعو 5
 «ليللا ٌءىِسُم ٍبوُثيِل راَهّنلاب هدي طسْبيو «راهّنلا ءىِسُم َبوَتَيِل ليللاب ُهَدَي طسْبَي ىَلاَعَت 0 د - 0 2 2 و ر
 2 ھ0 0 2 م
 . ملسم هاور «اهبرْغَم ْنِم سْمشلا َحلظَت ىَنَح

ME MF 2 1ناک د  Leet Zoعلظت نأ لبق بات ْنَم» : ةل هلا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق ءهبَض ةريره ىبأ نعو - ١  

 .ملسم هاور ِويَلَ هللا َباَت اهبِرْفَم ْنِم ٌسْمَّشلا

 لک يبّنلا نع ءو باطخلا نب ٌرّمع نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نعو - 6

 ثيدحا :َلاقَو «يذمرتلا هاور "!ُرِغْرَمُي ْمَل اَم ِدْبَعلا َةَبوَت ُّلَبْفَي خي هللا ّنإ» :َلاَق

 . (نسح

 ىَلَع حْسَمْلا نع ُهَلأْسَأ هه ٍلاَسَع َنْب َناَوْفَص ُتْنَتَأ :َلاَق ءِشْيَبُح نب ٌرِز نعو - 9
 ٌعَضَت َةَكئالَملا َّنإ :َلاقف ليلا ءاَفِتِبا :كاقنك زو كفاكم :َلاقَف ءِنْيَمُحلا

 ىَلَع ٌحْسَملا يرْدَص يف كح ْدَك ُهَّنِإ :ٌتلقف . ُبّلُظي اّمِب ًاضر مّلِعلا بلال اَهَتَحِنْجأ
 همس لَم كاسا تعج كلك بلا باَحضأ ْنِم أرْما تنو ءِلوّبلاو طِئاَعلا َدْعَب ٍنيَمُحلا
 عدت ال نأ او - ارهس انك اذإ ايثمأب ف

 ُهتعِوَس لَه :ُتْلُقف . مْوَنو ٍلوَبَو طئاَغ ْنِم نكل وياج نِ الإ ّنهيلايلو ماي ةثالَ اتام 0 af > ا ا یا ا
 .(۲۷۵۹) ۱۰۰ 99/8 ملسم :هجرخأ 5

 .(۲۷۰۳) 7/8 ملسم :هجرخأ -۷

 )۳٥۳۷(. يذمرتلاو «(4751) هجام نبا :هجرخأ -

 . ۹۸و ۸۳/۱ يئاسنلاو ,.(75175) يذمرتلاو «(577) هجام نبا :هجرخأ 49

 .ةرصتخمو ةلوطم تاياورلا

 .(مطخ) ٠٤١ /5 ناسللا .ريعبلا هب داقي يذلا لبحلا : ماطخلا )1(

 ٠٠١. /۳ ةياهنلا .هموقلح هحور غلبت مل ام يأ )۲(



C7نيحلاصلا ضاير  

 هادا ذهن نحن اتييف ِرَفَس يف كي للا لوسر عم انگ ت : َلاَق ؟ ًائيَّش یّرَهلا يف ٌركْذَي
 مش شرب اع (N) له

 : هِيْوَص ْنِم ًاوُحَن هلي هللا لوسر ٌةباجأف ءدمحم اي : ُيِرَوْهَج ُهَل ٍتْوَصِب ٌيبارعأ

 ْنَع ٽيهن دقو لكي يبتلا دع كن َكِتوَص ْنِم ٌضْضْعا ! َكَحْيَو :ُهَل ٌتْلُقَف د
 لاي 1 ديب علب نري وكلا ي ٌءْرَملا :ٌيباّرعألا لاق . ٌضضغأ آل هللاو : لاقف !اًذه وا ريب 5ع

 تا ا ا اَمُق تالا مي أ ْنَم َّعَم ُءْرَمْلا» : اک تلا

 :ةاورلا دحأ ناس ل ًاماع َنيِعِبَس وا َنيعَبْرأ وِضْرَع يف ُبكاّرلا ٌريِسي ْوَأ هِضْرَع ٌةَريسَم

 مللت نكح ىلعي ال وال احرف يضوألاو تازلا ىل َقلَح موي ىَلاَعَت هلل ُهقَلَح ماسلا ل

 . (حيحص نسح ثيدحاا :ٌلاقَو (هريغو يدمرتلا اور هم سمسا

 :َلاَق ف هللا َىِبَن نأ : هل ّيردخلا ناس نب ب كلام نب ٍدْعَس ديعّس يبأ نعو -

e 

 :لاقف وت يل ل انت و ف ل نإ لاف .ُاَنأَك ءٍبِهاَر ىَلَع َّلُدَ

 :َلاَقف .ءياَع لج ىلع لدم ءيضرألا لأ ملغ ن ناس من ءم وب مك ةلتقق ا

 قِلطْلا ؟ وَلا َنببو هيب لوحي نمو ءْمَعَن : :لاقف ؟ بوت ْنِمُهَل ْلَهَق سف ةَ ل ُهَّنِ
 ىلإ ْعِحْرَت آلو مهم هلا هاف ىَلاعَت هلا َنوُبعَياسانأ اه إف ادو اگ ضرأ ىلإ

 ويف ُتَمَصَتْحاَف ءُتْوَمْلا ءان َقيِرَطلا َفَصَن مَن اَذِإ ىٌح َقّلَظْلاَف ءِءوُس ضرأ اَهْنِإَف َكِضْرَأ
 هللا ىلإ ولقب البم ءًابئاَت ءاَج :ِةَمْحّدلا ةَكِئالَم ُتلاَقَك .باَذَعلا ٌةَكِئالَمو ٍةَمْحّولا ٌةَكِئالَم

 يآ ةروص يف لَم مخا طق اريح ْلَمْعَي مل ُهّن sS ؛ ىَلاَعَت

 هَل و 24 یا ناگ امهتيا ىلل نيضرألا نیب ام اوف :لاقف امك يأ مهيب هوَ
 . هيلع ّقَمَّتُم (ةمحّرلا ةكئالم ُهَْضَبَقَك دار يتلا شالا ىلإ ىنثأ ؛ ُهودَجَوَف اوُساَقَق

 .(58)و (۷٤)و (15) (؟055) ۱۰۳/۸ ملسمو ۲۱۱/٤ )۳٤۷۰(« يراخبلا :هجرخأ ٠٠

 )١( ةياهنلا .ديدش ٍلاع يأ ۳۲٠/١.

 قيرط نم مالسلاو ةالصلا هيلع هتوص عفر امنإو .ةعامجلل لاقيو «ذخ ىنعمبو لاعت ىنعمب (۲)

 :تاّرجتحلا] يتلا ترص یو کتا أ أاوعفرت ال82 :ىلاعت هلوق نم هلمع طبحي الثل ءهيلع ةقفشلا

 ةياهنلا .هب هتفأر طرفل «هقوف وأ هتوص لثم ناك ىتح هتوص ةي يبنلا عفرو «هلهجل هرذعف [

YA /o 

 حاملا ىنعمب لاقي دقو ءاهقحتسي ال ةكله يف عقو نمل لاقت «عجوتو محرت ةملك :حيو )۳)

 . ٠٠٠ /0 ةياهنلا . بجعتلاو



 .«اهلهأ ْنِم َلِعْجَ رْبِشب َبَرْقأ ٍةَحِلاَّصلا ٍةيرَقلا ىلإ َناَكف» :حيحصلا يف ةياور يفو

 ْنَأ هذه ىّلِإو ءيِدَماَبَت ْنَأ وذه ىلإ ىَلاَعَت هللا ىحوأت» :حيحصلا يف ةياور يفو

 : ةياور يفو .هل َرِفْغَك رْبِشِب َبَرْقَأ هذه ىلإ ُهوُدَجَوَف ءامُهَتُيب اَم اوُسيِق :َلاَقو ؛ يِرَقَت

 . «اَهَوْخَت ِرَدَصِب ىأَتَف»

  ۲١يجع نيج ينب دینَب ْنِم هَص بعك َدْئاق ناكو ا را يا ‹

 و ا ا هڪ كلام ّنب َبْعَك تعمَس :َلاَق

 ةوزغ يف الإ طق اهازغ ةَْزَع يف قو هنا لوسر نع تلكَ م :ٌبعك لاق . وبن ٍةَوُرَغ

 جرح اَمَنِإ ES ٌدحأ ْبَناَحُي ملو ل

 مس هس هاري حورس ت

 م 4 شیر رج نوديرُب نوُمِلْسُملاو لک و

 ناكو ٠ اهني ساقلا يف رکا د ردب تاگ ْنِإو ردي هو اهب يل ذأ أ امو ءمالسإلا

 الو ىوُقَأ طق ْنُكأ مل ينأ كوب د َةَوْرَغ يف هلي هللا لوسر ْنَع ُتْفّلُكَت نيح يربح ْنِم

 ىّنَح طق ِنَْتْلِحاَر اََلْبَق ُتْعَمْج ام هللاو ٍوَوْرَعلا كلي يف ُهْنع ُتْفّلَكَت نيج ينم ٌرَسْبَ
 ت <00 7 7 > SI دوريه ام ل
 ىتح اهریغب ىر الإ ةوَْع ُديرُي هلي هللا لوسر نكي ْمَلَو ِةَورَعلا كلي يف 0

 ءازاقمو اديعب ارقس ساو يدش رح يف الڳ هللا لوسر اهاَرَعَف ٌةَوُرَعلا كلت ْتَناَك

 ووجب ْمُهَربخأف هوز بم ريکا مقرنا نيكل ىلع اري اد لاک

 َكِلَذب ُديِرُي) ظِفاَح ٌباَتِك ْمُهْعَمَجَي الو ٌريثك هللا لوسر َعَم َنومِلسُملاو ءٌديِرُي يِذَلا

 لرب مل اع و یف كلذ نأ نط الإ كتفك نأ د زك. لف ك لاف (ناويتلا

 اَنأَف ءلالظلاَو ُراَمَُّثلا تّباَط َنيِح َةَرَكلا َكْلِت ل هللا لوُسَر اْرَغَو هللا ّنِم ٌيَحَو هيف

 ءهعم َرُهَجَتَأ يكل ودعا ٌتُقِفَطو ُهَعَم َنوُمِلْسُملاَو لب هللا لوسر رجم رضا اهيل

 .(00)و (٤٥)و ٠١5/8 )177594( )٥۳( ملسمو )٤٤۱۸(« "/5 يراخبلا :هجرخأ 0١

 )١( ةياهنلا .اهلامحأب لبإلا :ريعلا ۳/ ٠۲۹.

 . ٠۷۷/١ ةياهنلا .هريغ ديري هنأ مهوأو «هنع ىنكو هرتس يأ (۲)

 نيواودلا نود نم لوأو ءءاطعلا لهأو شيجلا ءامسأ هيف بتكي يذلا رتفدلا وه :ناويدلا (۳)

 . ٠١١ /؟ ةياهنلا .هنو رمع

 .1 7/7 ةياهنلا .ليمأ يأ (5)
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 ْلَرَي ْمَلَق ءُتْدَرَأ اذ كلذ ىَلَع ٌرداَق نأ :يسفن يف ُلوُقأو ءائْيَش ٍضفأ ْمَلَو ٌعِجْرأف
 مَلَو ُهَعَم َنوُمِلْسُملاَو ايداع لك هللا لوسر حَبضاف دلا ساتلاب َرمَتْسا ىَنَح يب ىدامّتي
 ىح يب دامي لڙي مل ؛ ءاتبَش ٍضقأ ْملَو ُتغَجَرَك ُتْوَدَع م اي د ىزاهج ْنِم ضقأ

08 

 كلذ رد مل تلحق نيل اف ْمُهَكِرْدَأَ َلِحَتْرَأ أ نأ ٌتْمَمَهَف ءوْرَعلا طَرامتو ا

 يل ىرأ ال يلأ یخ هلق رف ٍلوُسَر جور َدْعَب ٍساَّنلا يف تجرح اَذإ ٌتَقِفَطَق يل
 َّنِم ىَلاَعَت هللا َرَّذَع ْنَِم ًالُجَر ؤا ءِقاَمّتلا يف وْيَّلَع "”َصوُمْعَم الجر آلإ رسا
 مْوَقلا يف ٌسِاَج َوُهَو َلاَقَف َكوُبَت َّعَلَب ىّنَح ل هللا لور يِنْرُكْذَي ْمَلَو ءِءاَمَعَصلا
 يل :ةَمِلَس يِنَب ْنِم لُجَر َلاَمَف ؟ كلام ن ؛ ٌبْعَك َّلَعَف ام» : َكوُبَتِب

4 

 َلوُسَ اي شاو !َتْلُق ام سْنب : : بط ٍلَبَج ّنْب ُداَعُم هل ] َلاَقُف 9ع يف رظتلاَو هاكر 00
 ًالُجَر ىأَر َكِلَذ ىلع ّوُه اَئْيَبَف . هللا ُلوُسَر تكس ءآَرْيَخ الإ ِهْيَلَع اَنْمِلَع ام ولا
 َةَمَتْيَح وُبأ وه اًذِإَف :َةَمَكْيَح اَبآ نك» :لكي للا ُلوُسَر َلاَقَق ُباَرّسلا هب لوري اضم

3 
 .َنوُقِفاَنُملا ُهَرَمَل َنْيِح ِرْمَتلا عاَصب َفَّدَصَت يِذْلا َو و يِراَصنألا ور ت

 2 ا 2

 e TS دَق لك هللا َلوُسَر نأ يِيَعَلَب اًمْلَف :ٌبْعَك َلاَق
 يذ لکی کید ىلع ء ُنْيِعَتْسأَو ؟ ًاَدَغ ِهِطَحَس ْنِم حرا مب : لوقأو بلا ردت ُب را

 رئ ليابلا يلح حو موا لك ذك ل رفا كوش اإ :لْيَق اّمَلَك يله نِي م يأر
 «ًامِداَق لک هللا لوح حّبضأو نا ٌتْعَمَجْأَف ادا ِءيَّسِب ه ةف وحنا أ ْنَل يئ ع

04 
 مر

 كلذ لَ املك ساتل َسلَج مث د نكر ويف گر دما أدب ِرمَس ْنِم مق اڌ ناگ
 ت

 هيلا

 ْمُهْنِم َلِبَقَف كو ا ًاعضب تاكو هَل نوفل هَل ٌنوِرْذَتْعَي نويل

 اق تعج ىّتَح «ىَلاَعت هلل ىلإ ْمُهرِئاَرَس َلكَوَو مهل َرَقغتْساو ميا َُْتنالَع IG ر مه عر

 ويدي نيب ٌتْسَلُج ىَّنَح يشمأ تجف ,(َلاَعَت» : َلاَق م . ٍبَصْفُملا مست مس ُتنَلَس

 نإ هلا َكرَسْراَي تلف :َلاَق ؛؟ كره كتبا دك ْنُكَت ملا ؟ َكَملَح ام : يل ٌلاقف
 ذَقل ؛ِرْذْعي ِهِطَحَس ْنِم ٌجُرْخأَس يٿآ تيار اَيندلا لمأ ْنِم َكرْيَع َدْنِع ٌتْسَلَج ْوَل هللاو

 يع هب ىَضْرَت بذك َثيِدَح مويلا َكّيئَدَح ْنَِل ُتْمِلَع ْدَقَل هللاو يئكلو ءَالَدَج ٌتيطغأ

 )١( ةياهنلا .قافنلاب ًامهتم هنيد يف ًانوعطم يأ ۳/۳۸٠

 ) )۲ليلد :رظنا .بجعلا نع ةيانك يهو هايناج :هافطعو .طوطخ اهيف نميلا نم بايث دوربلا

 نيحلافلا ١/7 ١ .



 ش ةبوتلا باب 1١ [لوألا باتكلا]
5595959595959553-5-5يو

ايا يي -
 ي

 دف وجال ىلإ ينإ هيف َىَلَع ُدِجَت ٍقدص َتيِدَح َكُتئَّدَح ناو ءَّىَلَع َكَطِحْسُي نأ هللا َّنَكِشوُيَل

 َنيِح يئِم َرَسْيَأ الو ىَوْقَأ ظَق ٌتْنُك اَم شاو ءِرْذُع ْنِم يل َناَك ام هللاو قو هللا ىَبْقُع

 هللا َيِضْقَي ىَّنَح ْمُقَك ءَقَدَص ْدّمف اَذَه اَنأ» : هللا ٌلوسر لاقف :َلاَق .َكْنَع ٌتْنَّلَخَت

 لب ابن َتَنْذأ َكاَمْمِلَع ام واو : يل اوُناَقَك ينوُعَبتاف ةّمِلَس ينب ْ نم اجر راسو :«كيف

 ولما هلا تعا امب و هلل لوُسَر ىلإ تعا وكب ال ذأ يف تج دق ا

 ىح يِنَنوُبَُوُي ر :َلاَق . كَل ل هللا لوسَر ُراَمْعَْسا َكَبَْد َكيِفاَك َناَك ْدَقَق

 ْنِم َيِعَم اًذه يهل لَه 1 تلق مث ييف بأف كي هللا لوسر ىَلِإ عجزا ن

 ك ليقع ا لِ الا نالُجَر َكَعَم هيَ اولاق ؟ دَح

 ؟ ُنِفِقاَولا َةّيَمَأ نب لَالهو ٍايِرْمعْلا عيبّرلا ُنْ ٌةَاَرُم : الام ؟ امه نم: كلف 3

 نيف ا لاك 1 َرْسَأ امهيف ًارْدَي اَدِهَش ْدَق ٍنيَحِلاَص نيَلُجَر يِ اوُرَكَذَك :َلاَك

 هن لَ نم ني نِ القل ابا انيالك نع يي ف هللا لوُسَر ىّهَنو .يِل امُهوُرَكَذ

 ني امنا ف اا سف ينال كركم ی اتت او لا ا سانا اَنَبََتج ا

CEيف اَدَعَقو اناكتْساَف يااا اما هللا بخ  

 َمَم ةالصلا ٌدَهْشأَك جرخخأ ُتْنكَف 6 قتلو ول ٠ بش تكف ات و .ناّيکْبَي اَمهِتوُيَب

 هْبَلَع ُمّلَسَأَف لكي هللا لوسر يِئآَو حا ملكي لر قاوشألا يف: طا هللا
 a Kf of ت ا ora 7 r. 4 0 5 ror ها ےک نع

 مث ؟ ال أ مالسلا درب هيتفش َكّرَح لَه :يسفت يف ٌلوقأق < ةداقلا دعب هيلي يف رعي

 وخت َتَعَتلا ادو َىَلِ َرَظَن يِتالَص ىَلَع ُتْلَبْقأ ادق ٠ ا الا

 َرادج ُتْرَّوَسَت ىَّنَح َتْيَشَم َنيِمِلْسُملا ِةَوْفَج ْنِم َىَلَع َكِلَذ لاط اّذِإ ىّنَح ينك معا

 يلع در ام ِاَوَق ويَلَع ُتْمّلَسَ ر تعأو يفع ر يبا طياح

 ؟ ولك ُهَّلوُسَرَو هللا ا ل كدشنأ ءَةَداََق اَبَأ اي :ُهَل ٌتْلُقَف َتْلَقَف ءمالّسلا
 ےس

 ٌتَْضاَمَق كا لا ا تكسي ةةذكات ثذكت ءَتَكَسَف

 ل انآ انيبف :نادعجلا ترت لک وو واع

 ان ف ل رك د اعف 0
 و هع

 )١( ناسللا .يطبن مهيلإ بسنلاو «طابنألا مهو قارعلا داوس نولزْني ليج :طبنلا ٠٤/۲۲

 .(طبن)
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 ناوه راب هللا َكلَحَي مَ َكاَمَج ْدَق َكَبِحاَص نأ انّمَلَب ْدَق

 كو الا ني اضيأ ولو © اار يحب تلف IEA ا ف الو
4 

 لوسر اَإ يْحوْلا َتبلَتْساَو َنيسْمَْلا َنِم َنوَُبَْأ ْتَضَم اإ ىّتَح < ف ر لاا
 :ُتْلَمَف ءَكَتَأَرْما َلِزَتْعَت نأ َكُرْمْأَي للك هللا َلوْسَو ذ] :لاقُك «ينيِتأَي هلو هلل لوس

 لْثِمب َيَبِحاَص ىَلِإ َلَسْرَأَو ءاَهَنَبرْفت الق اَهْلرَمْعا لب آل كل أ اقلط
 .ٍرْمألا اذه يف هلا یھ ےک قلتم ينو "كلاب يِقَحْلا : يت رمال تلم . َكِلَذ
 بمآ ند لذا نإ وا ناق د لا كوسم أ رکا زنا تاع
 "نك ه9 كلو ,ال ١0 ؟ اغا ذل رت ل بَ ا سيل عاص َْحْيَش 0101 ررر هعءاو ع ەچ ا ا و
 ىلإ ناگ ام ِورْمأ ْنِم َناَك ذْنُم يکي لار اَم ُللاَوَو ءءْيَش ىلإ ڙگ رح ْنِم هب هب ام وللاو هت
 Pa ا ذم َكِيَاَرْما يف هلي هلا لوسر َتْندأَتْسا و : يله 3 لمع يل نات ادق رع

 وے و

 اًذاَم ىني :يرْذَي امو الك هللا ٌلوسر اهيف ُنِذأَتْسأ آل :ُتْلّقَف ؟ ُهَمُدُخَت نا ُهّيمأ نب لالع

 ان 07 ٍلاَيَل َرْشَع َكِلَذِب ٌتْنَلَف !ٌباَش لُجَر انو ُتنْدأَتْسا اإ هلي هللا لوسر لوقي
rd رام 

 ىلع هيل َنيِيْمَح َحاَبَص ٍرْجَفْلا الص ُتْيَلَص مث ءانِمآلَك ْنَع َيِهْن َنيِح ْنِم ليل َنوُسْمَح

 ْتَقاَض ْدَك ءاّنِم ىَلاَعَت هللا َرَكَذ يتلا لاحْلا ىَلَع ٌسِلاَج اَنأ ابف ءاَنِتوُيُب ْنِم ِتْيَب ٍرْهَظ
 (*”عْلَس ىَلَع ىّنوأ ا فخر ام نضلا يلع تاشو يّ يَ

 هي وع

 ا ل ”ادِجاَس ٌتْرَرَحَف ءْرِشْبَأ ِكِلاَم َّنْب َبْعَك اي : هِيوَص ىّلغأب لومي

 َبَهَذَك رجَملا ًةالَص ىّلَص نيج اَنْيَلَع قي هللا هَ َماّنلا كي هللا لوسر َددآف جرف

 ج ىَعَسَو اسر ّىَلِإ لجر ضگرو نورم َيَبِحاَص لب َبَهَدَق ءاتتوُرشَ 0
 يِذَّلا ينءاَج اّمَلَف ءِسَرَملا َنِم َعَرْسَأ ُتْوَّصلا ناكف ءِلَبَجْلا ىَلَع ىَفْوَأَو «ي لبق م

 حرشب ملسم حيحص .ءايلا حتفو داضلا ناكسإو «ءايلا ناكسإو داضلا رسك :ناتغل اهيف )١(

 .(؟7/19) 84/4 يوونلا

 قالطلا هب وني ملو «ةيانك وه امنإو «قالطلا يف ًاحيرص سيل ظفللا اذه نأ ىلع ليلد اذه (5)
 .(3779) 84/4 يوونلا حرشب ملسم حيحص .عقي ملف

 ۸٤/۹. يوونلا حرش .اهرسكو اهّمضو ميملا حتفب :لمك (۳)
 .فورعم ةنيدملاب لبج (6)

 ةمقن وأ تلصح ةرهاظ ةمعن لكب ركشلا دوجس بابحتسا ىف هيقفاومو يعفاشلل ليلد هيف ()
 . (51719) ٩/ ۸٩ يوونلا حرش .تعفدنا ةرهاظ



 GD ةبوتلا باب ۲ [لوألا باتكلا]

 اَمُهَرْيَغ ُكِلْمأ اَم هللاَو «هتراشبب ُهاّيِإ اَمُهَتْوَسَكَف َىَبْوَن هَل ٌتْعَرَت يرش هر ةشمَت

 ًاجْوَف ُنماَّنلا ين اا نلعب لل هللا لوسر معانا تانا امل يزف تركنا ' ٍلِئَمْوَي

 2 2 0 دن ا 5 Ps ص ل ا 2 8 و < 0

 َدِجْسَمْلا تلح ىَّتَح .َكْيَلَع هللا ُةَبْوَت َكِنْهَتِل : يل َنوُلوُقَيو ِةبْوَتلاب يننوئنهي اجؤف

 ىّنَح ُلِوُرَهُي هذ هللا ٍدْيَبُع ُنْب ٌةَحْلَط"'”ءاَقَق سالا هَّلْؤَخ لاج لك هللا وسر
 ت

 5 اسنب ال تبعك دای ةريغ َنيرِجاَهُملا َنِم ّلْجَر َماَق اَم هللاو ياهو نَحَفاَص

 و

 نس مم اساسا ديس :ٌبعَك َلاَق

 هو سي ەر ٠ دمك اس ير E هام

 ر يربو ر عو

 ىلع اهو واتش رش و ف لوسر ناک ‹ 35 هللا دنع ْنِم لب 5 :َلاَق ؟ هللا

 هللا لوس اي :ُتْلُق ِْيدَي َنْيَب ُتْسَلَج املك هي كلذ فرغ انو رمق فە ناک

 : هلو هللا لوسر َلاَقَق .ولوُسَر ىلإ هللا ىلإ ةَمَدَص يلام نم َعِلَحْنأ ذأ يبت نِ نإ

 :ربيكي ي ئذلا ينك كونا نإ :ثلقف' اكل ريح وهف كلام صني كيل كسنا»

 ال نأ و نم داو لا يناجْنأ اَمّنِإ ىَلاَعَت هللا َّنِإ هللا لوسر اي : ُتْلُكَو

 ْدِص يف ىَلاَعَت هللا ُهالْبأ َنيِمِلْسُملا َنِم ًادحأ ٌتْمِلَع ام للاَّوف ٍءُتيِقَب اَم ًاقْدِص الإ
 2-0 ا سس ا هے هو ت

 دمعت ام هللاو ءىَلاَعَت هللا ينال اّ َنَسْحأ ال هللا لوسرل كلذ ٌتْرَكَذ ذم ِثيِدَحلا

 ىَلاَعَت هللا يِنَطَمْحَي ْنأ وُجْرأل ياو ٠ ءاَذَه َيِموَي ىلإ لكي هللا لوسرل كلذ تلف ذم د ابذ

 تريلا رسالو بهمن يآ لع ها جت دتلو : ىّلاَعَت هللا َلَرْئآف :َلاَق ا

 لرو 4تی شور مهب 0 :ّمَلَب يج ٠١۷[ :ةبرتلا] ةرسعلا ةعاكس يف تا

 ل ی واب : ةبوتلا] تبحر اَمي ٌضراْلا مملح ْتقاَص ل ةن

 ٍةمعن ْنِم ّيلَع هللا َمَعْنَأ ام هللاو :ٌبْعَك لاق 4 : ةبوتلا] 4تیس ّعَم م اونو ها

 ىلع مايقو «لجرلل مايقو «لجرلا ىلإ مايق :ماسقأ ةثالث ىلع مايقلا :ملعلا لهأ لاق )١(

 ال را «مكديس ىلإ اوموق» لب يبنلا لوق يف امك :لوألاف .لجرلا

 مقت مل اذإ | لخادلا راصو «كلذ سانلا داتعا اذإ لخادلل مايقلا وهو :يناثلاو .هب سأب

 0 ًاسلاج نوكي نأك :ثلاثلاو .هكرت ىلوألاو هب سأب الف هل ًاناهتما كلذ دعي

 .هب سأب الف ودعلا ةظاغإل وأ هظفحل لجرلا ىلع مايقلا امأ .هنع يهنم اذهف هل ًاميظعت هسأر

 . ۱٤۸/۱-۱٤۹ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش :رظنا



GIDنيحلاصلا ضاير  

 نوكأ ال نأ لب هللا لوسر يقدص ْنِم يِسْفَن يف ّمَظْعَأ مالشإلل هللا يناَدَه ذإ َدْعَب طق
 َيخَولا َكَرْنَأ َنيِح هر ل ل ع وقم

 شر ميلإ فدل 4 ل ر لاب َنوُمِلَحَيَسا» : ىَلاَعَت هللا لاقف ءِحَأل لاق ات

 IO 9 بیگی | e e أالو فقرا ماب اطراف مَع
 ::برغلا ©4003 َنيِقِسَمْل رمل نع سرب ا ا ا ا ا ی ان عسل
 اک هللا وسر ممن لبق نيذلا َكئلوُأ ٍرْمأ ْنَع ٌةماَلَعلا اَهيَأ اتفلخ اتك :ٌبْعَك لاق عوده

 ىَلاَعَت هللا ىَضَق ىَّنَح اَنَرْمأ و هللا لوسر اجرو مهل رفا مَا هَل اوُفَلَح نيج
 َرَكَذ يِذَلا سیلو ٠٠۸ :ةيبوتلا] اوف تريدلأ ةا لعو» :ىَلاَعَت هللا لاق .َكلِذب ِهيِف

 َرّدَتْعاَو هَل فَلَح ْنََمَع اَنَرْمَأ ُهٌؤاَجْرِإَو اناثإ هليل وه اما غ ناخب

 و م 50
 . هيلع قفتم ُهْنِم ليقف هيل

4. 

5 
 مو م

 2 2 4 ساس 6 O ص نا 2ع 5

 جرحي نأ بجي ناكو سيمحلا موي َكوُبَت َةَوُرَع يف َجَرَح لك َىَّنلا نأ :ةياور يفو
 و

 جسَملاب أدب مَِق اًدإف ىلا يف ًاراَهَن الإ ٍرْفَس ْنِم 0 ال تاكو : ةياور يفو

 )١( اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يف :

 هقبسي الثل ءاهريغب يروي نأ ةوزغ دارأ اذإ شيجلا ريمأل يغبني هنأو ةمألا هذهل ةمينغلا ةحابإ
 ةبيغ در هيفو ء«ريخلا نم تاف ام ىلع فسأتلا زاوج هيفو «ريذحتلاب مهوحنو سيساوجلا
 رفس نم مداقلا ةالص بابحتساو «ةقشم هيف ناك نإو هتمزالمو قدصلا ةليضفو «ملسملا

 «ةرهاظلا يصاعملاو عدبلا لهأ نارجه بابحتساو «همودق لوأ هتلحم دجسم يف نيتعكر

 تعقو اذإ هسفن ىلع هئاكب بابحتساو ءًارجزو مهل ًاريقحت مهتعطاقمو مهيلع مالسلا كرتو
 هلوسرو هللا ةعاط راثيإ بوجوو «اهلطبي ال تافتلالاو ةالصلا يف رظنلا ةقراسمو «ةيصعم هنم

 «ةحلصمل ىلاعت هللا ركذ اهيف ةقرو قارحإ زاوجو .امهريغو بيرقلاو قيدصلا ةدوم ىلع ةي
 ءاسنلاب عاتمتسالا ظافلأ يف تايانكلا بابحتساو «ناوه رادب هللا كلعجي مل :اهيفو

 ماركإ بابحتساو ءارهاظ ًاريخ هللا هقزر نم ةئنهتو ريخلاب ريشبتلا بابحتساو ءاهوحنو
 لهأ نم ناك اذإ هل ًاماركإ دراولل مايقلا بابحتساو ءنيلل بالا ةزاعتسا ناوجو. .ةرشبملا
 همحر يوونلا دع دقو .فالخ الب ةئس يهو يقالتلا دنع ةحفاصملا بابحتساو «لضفلا

 يوونلل ملسم حيحص حرش :رظنا .ثيدحلا اذهل ةدئاف نيثالثو اللا 88/9 )7759(.



 2 ربصلا باب ۲۳ [لوألا باتكلا]
 ےک ل #

 ١ - اط يِعاَرْحلا ٍنْيَصُْحلا نب َناَرْمِع ميجلا حتفو نونا ٌمَضِب - ديت يبأ نعو :

 ةأرْما نأ  eهللا لوسر اي :ثلاقف ا ل
 اهّبلَو لو هللا يَ اعد «َّىَلَع ُهُمِقَأَك ًاَدَح ا ٠ ْتَعَضَو اذإف ءاَهْيَلِإ "”نِسحَأ» : لاقف

 یلص م تمر اب رتا م ءاهباث اَْيَلَع ْتّدْشَ كدا ينير
 ول بوت تيا ذقل» :َلاَق ؟ َكَتَو دقو هللا لور اي اهلع يلصق غ هَل ل

 اهرب تا نا نو لقفأ تدع ْدَجَو ُلَهَو ها ارم
 .ملسم هاور «!َو هلل

 ِبَمَذ ْنِم ًايِداَو َمَدآ نبال نا ول :َلاَق ال هل هللا َلوُسَ نأ اهو سابع نبا نعو - ۲۳

 قمتم بات ْنَم ىَلَع هللا ٌبوُتَيَو ءُباَرْثلا الإ ُهاَق ًالْمَي ْنَلَو ءنايِواَو ُهَل َنوُكي نا بح

 . هيلع

E َلاَق اک هللا لوسر ّنأ هيض ةريره يبأ نعو: - ٤ 

 مث «لتْقَيُك هللا ٍليِبَس يف اَذَه ُلِتاَقُي دَنَجلا ِنالُخْدَي َرَخآلا اَمُهدَحَأ لتفي ع ٍنْيْلجَر ىَلِإ

 هيلع ٌقَمَّتم ٤ده دش مسي لئاقلا ىَلَع هلا بوث .

 ربصلا باب .*

 لاقو «عم.. :نارمع لآ] «أورباَصَو اوريصأ اما تريلا « 0 ا هللا َلاَق

 و ربو برملا ںیمنالاو ٍلومألا نِ یو عوُجْلاَو نول ن کپ ْكْلَبلَوط :ىلاعت

  7ملسم :هجرخا 8/15١ )١193(.

 )1١59(. ۱۰۰/۳ ملسمو ١١90/8)1475(2 يراخبلا :هجرخنأ ۴۳

 لازي الو ءاهيف ةبغرلاو اهب ةرئاكملا بحو ايندلا ىلع صرحلا مذ :ثيدحلا اذه يفو

 ١41١/4 ملسم حيحص حرش :رظنا .هربق بارت نم هفوج ئلتميو «تومي ىتح ًاصيرح
 )9:٠١(.

 .(۱۲۹)و (۱۲۸) 5١/5 ملسمو 58757(2) 78/4 يراخبلا :هجرخأ ٤-

 مهلمحت نأ اهبراقأ نم اهيلع فوخلا :امهدحأ :ناببس هل ناسحإلا اذه» :يوونلا لاق )١(

 . كلذ نم مهل ًاريذحت اهيلإ ناسحإلاب ىصوأف ءاهوذؤي نأ مهب راعلا قوحلو ةريغلا

 نم سانلا سوفن يف امل اهيلإ ناسحإلا ىلع ضرحو «تبات دق ذإ ءاهل ةمحر هب رمأ : يناثلاو

 ملسم حيحص حرش .«هلك اذه نع ىهنف كلذ وحنو يذؤملا مالكلا اهعامسإو ءاهلثم نم ةرفنلا

1۲/1 ()1147(. 



558 
 :رمُزلا] #ٍباَسِح ر راغب معلا ورضا ی i :ىَلاَعَت َلاقَو ٠٠١[٠ :ةَرَقَبْلا] 4 تربص

 َلاَقَو ٤٣“ :ائروشلا] © د رولا مَرَع نيل كلذ َّنِإ َرَفَعَو بص نملو# :ىَلاَعَت َلاقَو ۰
 لات َلاَقَو «٠ه٣ :ةرشتي رار نرسل مم هلآ نإ ٌوْوَلَصلاَو رباب أونيهتسا#» يلا
 سوجم ہو ٤r لش 014 وبنو

 رْبَّصلاب رمألا يف ٌتايآلاَو «[م١ :دّمحم] 6# َردَّصلأَو 5 َنيِدِهحْمْل رس ىح حنو

 . ٌةَفوُرْعَم ل

  Yoدلل لسو ل : لاق هن د يرعشألا مساع ن ترا ولام یا نو :

۴ 
 ناألمت هلل دمَحلاو هللا انشر نازيملا الغش د دمحلاو .ناميإلا رغ رولا

 ءايض ٌرْبَّصلاو نار ةقويسلاو فأ ٌةالَّصلاو «ضْرَألاَو تاومّسلا نيب اَمْألْمَت

 هاور «ايثيوُم وأ اَهَقَيْعَمَق هسفن عت اَبَق ودب سائلا لَك ق ذأ كَل ٌةجحم نَا

 و نهض يردخلا نانس نب : . كلام نيو دعس نبا نعول

 يح مَ لاق كم د ES ءمُهاَطْعاف ا هللا لوسر الاس

 لا هفعي فِفْعَتْسَي هغسي ي نمو مکن هرجا لَ ريَڪ ْنِم يدْنِع نكي م» : ويب ِءيش رک قمنا

 َّنِم َعَسْوَأَو 2 ًءاَطَع ّدَحَأ ىطغأ اَمَو .هللا ُهْرّبَصُي رَبَصَتَي نمو هللا هِي ِنْعَْسَي ْنَمَو
 يل ("7رْبَّصلا

 رمأل ًابَجَع» : ا هل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هب انس نب بيهص ىبحي يبأ نعو - ۷

 ناك ٌرَكَش مارس ُهَئَباَصَأ نإ :نيؤُملل الإ ٍدَحَأل َكِلَذ سيو ٌريخ ُهَل هلك ُهَرْمأ نإ نمؤُملا
 . ملسم هاور هك اريح َناكُف َرَبَص ُءاَرض هْبَباَصأ نإو ل ري

 .(۲۲۳) ١50/١ ملسم :هجرخأ 01

 .(114) ٠١5/9 )٠١57( ملسمو ؛.(559١) ۲ يراخبلا :هجرخأ 5
 .(۲۹۹۹) ۲۲۷ /۸ ملسم :هجرخأ -۷

 بنتجت ملو هرماوأ لثتمت مل نإ كيلع ةجحو «هيهاون تبنتجاو هرماوأ تلثتما اذإ كل ةجح )١(
 امف ةيعرشلا ل نيحلافلا ليلد .هيهاون
 مل نإو انل ةجح وهف هب انلمع نإف < ءانيلع ةجح نوكي نأ امإو انل ةجح نوكي نأ امإ هانملع

 4١/١. ماركإلاو لالجلا يذ حتف :رظنا .ةبوقعو مثإ يأ لابو وهو انيلع وهف هب لمعن
 هراكم نم هريغو شيعلا قيض ىلع ربصلاو «ةعانقلاو ففعتلا ىلع ثحلا :ثيدحلا يف ()

 ١48/54 )٠٠١۳(. يوونلل ملسم حيحص حرش .ايندلا



 ربصلا باب ۳ [لوألا باتكلا]

 ْتَلاَقَف ءُبْرَكلا ُهاَّسََتَي َلعَج ةي بَل "لُقَت اَمَل :َلاَك ءهفَض ِسّنَأ نعو - 8

 :ُتَلاَق ءَتاَم اّمَلَق مْويلا َدْعَب ٌبْرَك ِكيبأ ىَلَع َسْيَل» :َلاَقف ا ترك : انفو ٌةَمِظاَق

 ر !هاعنن ليربج ا E ا سودرفلا ُةَّنَج ماَتبأ اَي !هاَعَد اب

 !؟ بارلا هلل هللا لوُسَر ىَلَع اوت 7 نأ قفنلا كاع اهو ةمطاَف ْتَلاَك َنِفُد اّمَلَك

٤ 

 أ
 هَ

٤ 

 ا

 هّبح ِنباو هّبِحو هئ هللا لوسر ىَلْوَم ةئراح نب ٍديز نب َةَماَسَأ دير يبأ نعو - ٩۹

 َمالَّسلا ئر َلَسْرَأَ ,سَهْشاَف ريما دق ينبا نإ 46 يلا ُتْنِب تا :َلاَق اي

 (ٌبِيَتْحَتْلَو ٌرِيْصَتلَف ىَمَسُم م لجأ ُهَدْنِع ِءيَس لگو ىظعأ ام ُهَلَو ٌدَحَحَأ اَم هلل ّنإ» لوفي

 1 رول ررر ر O م 2

 00 را E اًهتيتأيل ِهيَلَع ُمِسَْن ِْبلِإ تَكَسرأَق

 as و ٌلاَجرَو ءتباَت ُنْب ديرو ءبْعَك
- ٣ 5 E 0 هو ور 

 د ؟ اذه ام E ù ع ر ان دعم لاقف اع تضاف «عقعفت هسفنو ورجح

  -۸يراخبلا :هجرخآ ١/۱۸ )٤٤٩۲(.

 .(4۲۳) ۳۹/۳ ملسمو )۱۲۸٤(«‹ ۱۰۰ /۲ يراخبلا :هجرخأ 4

 نأ نظو «مارح نيعلا عمد نأو «مارح ءاكبلا عاونأ عيمج نأ نظ ادعس نأ :ثيدحلا يفو

 هوركم الو مارحب سيل ٍنيعب عمدو ءاكبلا درجم نأ يب يبنلا هملعأف «هركذف يسن كك يبنلا

 .امهدحأب وأ امهب نورقملا ءاكبلاو بدنلاو حونلا مرحملا امنإو «ةليضفو ةمحر وه لب

 نأل ربصلا بوجو ىلع ليلد هيفو .(4۲۳) 4 يوونلل ملسم حيحص حرش :رظنا

 ءازعلا نم ةغيصلا هذه نأ ىلع ليلد هيفو «بستحتلو ربصتلف اهرَم» : لاق E لوسرلا

 رفغو كءازع نسحأو ‹كرجأ هللا مظعأ» :سانلا ضعب لوق نم لضفأو .ةغيص لضفأ

 «لضفأ ةي لوسرلا اهراتخا ىتلا ةغيصلا نكل ءاملعلا ضعب اهراتخا ةغيص هذه «كتيمل

 .رثكأ عنتقا اهعمس اذإ باصملا نأل

 يساركلا اهل عضويو اهب لفتحي !ماوعلا ضعب اهنظ امك ةئنهت تسيل ةقيقحلا يف ةيزعتلاو
 نأ باصملل ةيوقتو ةيلست ةيزعتلا .ال !!ةمعطألاو ءارقلا اهل رضحيو عومشلا اهل دقوتو

 .47 ١/ 8١ نيحلاصلا ضاير حرش .ربصي

 دعب اهلوق امأ «هراضتحا دنع تيملل عجوتلا زاوج :ثيدحلا يفو .ضرملا ةدش نم :لقث )١(
 وطاب اهب وركذ عدي A ناك ذر اظزملالا كلين هم عون «ضبق نأ

 لخديف اهب هفاصتا ققحتي ال وأ كلذ فالخب نطابلا يف وهو ًارهاظ هيف تناك اذإ ام فالخب

 ١/ ٠۸١. نيحلافلا ليلد . عنملا



 نيالا شا 2
 وِداَبِع ْنِم َءاَس ْنَم بوف يِف» :ةياور يفو «وواَبِع بولق يف ىَلاَعَت هللا اهَلَمَج ةَمحَر ه4 و روو ع و ر 82و 2

 . ِهيْلَع ىمتم «َءامَحّرلا ودابع ْنِم هللا محي امّنِإَو و

 ْمكَلبَت ناگ ْنَميف ُكِلَم َناگ» :َلاَث لي هللا لوسر نأ :ه5# بيهص نعو -“
 َرخّسلا هما امال لإ ْتَمِئاَك ترک ذگ يّنإ : ِكِلَملل لا رگ اّمَلَك ٌرِحاَس هَل َناَكَو
 ُهَمالَك ٌعِمَسو ِهْيَلِإ دعَقَق «ٌبِهاَر َكّلَس اد هِقيِرَط يف َناكو ُهُمّلَعُي امالُع ِوْيَلِإ كعب
 اكشف برص َرِحاَّسلا یتا اذ بَلِ َدَمَكَو ٍبهاّرلاب رم ءَرِحاَّسلا ىتأ اإ ناكَو ُهَبَجْعَأَت
 َتيِشَح اَذِإَو ءىِلْمَأ ىِنَسَبَح :ْلُقَك رجالا تيش اإ :َلاَقَف بارلا ىلإ كلف
 . "ةرِحاّسلا ينَسَبَح :ٌلَقَك ,َكّلهأ

 ْمَلْعأ مولا :َلاَقَك ءَساَّنلا ٍتَّمَبَح ْدَك ٍةَميِظَع ِةَباَد ىَلَع ىتأ ْذِ كلذ ىَلَع ّوُه امَتيبَ
 ّبَحَأ بِهاَرلا ُرْمأ ناگ ْنِإ هللا :َلاَثَك ءًارجَح َدَحاَ ؟ لصف ٌبهاَّرلا مآ ْلَضْفأ ٌرحاّسلا

fe °ءُساَّنلا ىَضَمو اهْلَتَقَف اَهاَمَرَف «سانلا يِضمَي ىّتَح ةّباَدلا هزه لتفاف رجاسلا ٍرْمأ ْنِم كيل 5 م 1 212 0 2 كد تكا أع ا كن  

 اَم َكِرْمَأ ْنِم علب دَ يتم لَصْفأ َموّيلا َتْنَأ ّيَنْب يأ : ٌبهاّرلا هل لاق .ةهربخأف بهاّرلا ىتأق
 «ٌصرْبَألاَو هَمكألا ٌئرْبي ُمالُعلا َناكو ؛ّىَلَع َّلْدَت ًالَق َتيِلْتْبا نإ ءىَلَتْبْتَس َكنإَو ءىَرأ
 قَريثَك اياَدَهَب هاتأف ءَىِمَع دق ناگ ِكِلملِل ٌسيِلَج َعِمَسَق .ءاّوذألا ٍرْئاَس ْنِم َساَّنلا يواديو
 هللا يِفْشَي اَمّنِإ ًادحأ يِفْشأ ال ينإ :َلاَقَق ءيِنَتَمَش تنا نإ ٌعمْجَأ َكَل اَنُه اه اَم :َلاَقَ
 ىَنَأَف ءىَلاَعَت هللا ُهاَمْسَك ىَلاَعَت هللاب َنَمآَك َكاَمِشَم هللا توعد ىَلاَعَت هاب َتْنَمآ ْنِإَف ءىلاَعَت
 «يّبر :َلاَك ؟ َكَرَصَب َكِْيلَع دَر ْنَم :ُكِلَملا ُهَل َلاَمَك ءٌسِلِجَي ناگ امك هلل َسلَجَف َكِلَملا

r 2قررا .٠ اقم 2 ع  Oر 9: تدور ماع ود  
 العلا ىَلَع َّلَد ىَّنَح ُهبذَعُي لري ملف ُهَذَحَأَ للا كرو يير :َلاَق ؟ يريغ ِّبَر كلو :لاق

 © َرصَرْبَألاَو ةمكألا ئر ام َكِرْحِس ْنِم َعلَب دك يتب يآ :ُكِلَملا هَل َلاَقَك «مالُعلاب ءيجک

 .(۳۰۰۵) ۲۲۹/۸ ملسم :هجرخنأ ۰

 كلت ةدسفم ىلع ديزت هدنع هفلخت ةحلصم نأ ىأر هنأل هتماقتساو همالسإب ليق نإ كلذ روج )١(
 نم مرتحملا ذاقنإل بذكلا باب نم هنأ وأ «نيمصخلا حالصول بذكلا ريظن وهف .ةبذكلا

 1417/١. نيحلافلا ليلد .برضلاب .هيلع يدعتلا

 7١١/85. ةياهنلا .ىمعأ دلوي يذلا :همكألا (۲)
 .دسجلا يف عقي ضايب وهو ءءاد لك نمو هنم ةيفاعلا هللا لأسن «فورعم ءاد :صربلاو

 .(صرب) ۳۷۷/١ ناسللا



 22 ربصلا باب 7 [لوألا باتكلا]

 ل لر ملك ُهَدَحأ . ىَلاَعَت هللا يِفْشَي اَمَنِإ ءًادحأ يفشأ ال ىنِإ :َلاَقَك !ٌلَعْفَتو ٌلَمْفَت

 اعدف «ىَبأَ كني ْنَع جرا :ُهَل ليقف بهاّرلاب ءيجُت ؛بمهاّرلا ىَلَع لد ىَّتَح

 7-7 ف > ويك 2م تر r د ر g0 ا > )1( 0

 سيلجب َءيج مث «هاقِش قو ىتح هقشف ءوِسأر قرفَم يف راشنملا َحِضْوَف راشنملاب

 ىَّنَح هب ُهَقَشَ وسار قِرْفَم يف ٌراَشْنِملا َعِضوَق ءىَأ كنيد ْنَع ْعِجْرا :ُهَل ليقف ِكِلَملا
 7 2 و é2 1 ع

 ْنِم ِرَفَت ىَلِإ ُهَعَمَدَك ؛«ىَبَأَك تن جتا هَل ليقف مالُعلاب ءيج مث اقش حر
o, IR o30 

 نق تورو متعب ال «لّبَجلا وپ اوُدَعْصاَق اَذَكَو اَذَك ِلَبَج ىلإ هب اوُبَمْذا :َلاَقَف ءدباَحْصَأ

 امي مهينفكلا مهلا :َلاَقَف ؛لَبَجلا وهب اوُدِعَصَ وب اوُبَمَدَك .ُةوُحَرظاَق الإ ونیو ْنَع َّعَجَر

 اَم :ُكِلَملا ُهَل َلاَقَك ءِكِلَملا ىَلِإ يشمَي ءاجو «"اوظَقَسَق ( لبجلا مهب َفَجَرَك ءَتِْش

Eوب اوُبَهْذا :َلاَقَ هباَحْضَأ نِ رم ىّ ةد «ىَلاَعَت هللا ْمهيناَمَك  

 وب اوُبَمَدَك .ُهوُقِذْكاَف الو هنيد ْنَع ّعجَر نا ءَرْحَبلا هب اوطَّسَوَتو روفر يف هولوځاف
 ىلإ يهني ءاجبو ءاوُرَكك ةنفّسلا مهي ثقكناف کفش اب مهين ١ :َلاَقَف

 :ِكِلَملِل َلاَقَق . ىَلاَعَت هللا ُمهيناَمَك :َلاَقَك ؟ َكُباَحْصَأ َلعف ام :ُكِلَمْلا هَل َلاَقَك .ِكِلَملا
 و

 ٍديعَص يف َساّللا ُعَمْجَ :َلاَق ؟ َوُه اَم :َلاَق .وب رم ام َلَعْفَت ىَّنَح يلتاقب َتْسَن َكَْنِإ

 م سؤقلا بك يف مهلا عَ مٿ ناتي نو امه ذخ مث «جذج ىلع ينبض دحاو

 يف َساّنلا َعَمَجَف < ينل كلذ َتْلَمَك اد كَ ءيا كا “الملا ٌبر هللا مشب :لُق

 رب يف وخلا نر ني اك نم ًامْهَس َدحآ مث عج ىلع ُهَبَلَصَو هزعاو ديبص

 2 وغض يف و مَ مق ءمالشلا بر وفا مسي :َلاَق مث ءٍِسْوَّقلا

 تنگ ام :ُهَل ليقف ُكِلَملا يأ اللا ب ترب اَنَمآ : سالا َلاَقَك 3008
 ا ماك اا دك 5د كب لي 4 و دف د “)اق سە 5 5

 .(راشئملا) حصفألا يهو ةزمهلاب يه ىرخأ ةحيحص ةغل هيفو )١(

 ىلإ انجوحأ امو ءاهاوقو هسفن لوح نع جرفو هب رصتناو هناحبس هللا ىلع لكوت نم رصن هيف (۲)
 ةديدشلا مايألا هذه يف هللا ىلإ ءاجتلالاو عوجرلاو ماتلا ديحوتلا عم هللا ىلع صلاخلا لكوتلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن

 ٍءيش يف رثؤم ال نأ راهظإو سانلا نيب ىلاعت هللا ديحوت ءاشفإ مالكلا اذه نم مالغلا دصق (۳)

 .هتوابغ طرفل ؛كلذل كلملا نطفي ملو ءهاوس

 .مهسلا نم هملأتل هدي عضوو .نذألا ةمحش ىلإ نيعلا نيب ام :غدصلا )٤(

 . 191-197 ١/ نيحلافلا ليلد هلك اذه يف رظنا .رانلا اهيف تلعشأو قرطلا يف ديداخألا تقش يأ (5)



 نيحاسلا شا 52
 ليق ْوَأ ءاّهيف ُهومحُفأَف وني ْنَع ْعِجْرَي ْمَل ْنَم :َلاَكَو ناريتلا اًهيف مِرضأو
 ءاهيف َعَقَت نأ ْتَسَحاَقَتَك اهل بص اَهَعَمَو ٌةاَرْما تءاجب ىّنَح اوم
 .ملسم هاور «!ٌّقَحلا ىَلَع ِكنَِف يريضا هم

 ضب :هُروُقْرُقلا»و  اًهّمَضَو ةَمَجْعُملا لاَّذلا رسكب  َيِهَو ةالغأ :«ٍلّبَجلا ٌةَورؤل
 يف ُقوُقُشلا «ةوُدحَألاَو ُةرِرَبلا ُيضرألا : انه ؛ٌديعَّصلاهَو نْفّسلا َنِم عون نيالا
 ::ُتَسَعاَقَت١َو ءْتَبلَقْلا :يأ ؛ُتاَمَكْنا»َو ءَدقؤأ : مرضه ريغّصلا ٍرْهَلاَك ضرألا

 . تنبجو تفقَوَت

 هللا يِقّنا» :َلاَقَق ءِرْبَق َدْنِع يكب ةأرماب ي4 يتلا َّرَم :َلاَق هڪ سنأ نعو - ١

 يتلا هْنإ : اهل ليقف فرع ْمَلَو يبيِصُمب بص مل كف ؛يَع َكْيلِإ :ٺّلاَقَف «يريطاو
 اَمنإ» :َلاَمَك «َكفرغأ ْمَل :ثلاقف دس ال بلا باب ثَنَا لكي :

 . هيلع فتم ؟'”ىلو ألا ٍةَمْدَّصلا َدِْع ُدْيَّصلا

 هش ل :ملسمل ةياور يفو
 يِدِبَمل اَم :ىَلاَعَت هللا ُلوُقَي» :َّلاَق للك هللا لوسر نأ : هذ دل ةريره يبأ نعو - ۲

 هاور جلا الإ ُهَبَسَتْحا مث اَيْنّدلا لها ْنِم "”ةّيِفَص هم ُتْضَبَق اإ هاَرَج ينم نِيْوُملا

 ۰ يراخبلا
  -۳۱يراخبلا :هجرخأ ۲/۱۲۸۳( ۹٩(« ملسمو ۳/٤٠ )915( )٠١(.

 .(1474) ۱۱۲/۸ يراخبلا :هجرخأ ۲

 ىلإ راذتعالاو ءدحأ لك عم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ثيدحلا يف» :يوونلا لاق )١(

 هنأو «عضاوتلا نم ةي يبنلا هيلع ناك ام هيفو «مهعم هبدأ ناسنإلا ءاسأ اذإ لضفلا لهأ
 ١١/4 ملسم حيحص حرش .«هذختي ال نأ باّرب ىلإ جتحي مل اذإ يضاقلاو مامإلل يغبني
40 )). 

 . هللا نع هاور يلب لوسرلا نأل ؛يسدقلا ثيدحلا «ثيدحلا نم مسقلا اذه ءاملعلا يمسي (۲)
 وأ ءمأ وأ ءبأ وأ «مع وأ «خأ وأ ءدلو نم هراتخيو ناسنإلا هيفطصي نم :ّيفصلاو
 هللا هذخأ اذإ .ةيوق هنم ةلص وذ هنأ ىريو هراتخيو ناسنإلا هيفطصي ام نأ مهملا «قيدص
 ١/ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .ةنجلا الإ ءازج هل سيلف «ناسنإلا هبستحا مث «ةك
۹۱. 



TT 

 نوُعاظلا ِنَع ةي هللا لوسر ْتَلَأَس اهن : اهنع هللا يضر ًةشئاع نعو -۴

 ةر يلا هلا هلع ا نم نلف لاح ا ت اناذع ناك انآ

 ال هلأ معي ایم اراض ويلي ىف ثكمبف ف نوُعاَطلا يف ُعَقَي بع ني ريف «َنيِنِمْؤُمْلل

 N هَل هللا َبَتَت اَم الإ ةّييصي

 اًذِإ :َلاَق ء3و هللا َّنإ» :لوقي ی هللا لوسر ٌتعمس :َلاَق هلو سنأ نعو “4
 ت

 2 صار 2 هك
 e هينيع ديري ةّنَجلا اَمُهْنِم هّئض هئضَّوَع َرِبَصُف هيئبيبَحب يدبع تلا

 0 أ :اه#و ٍسابَع نبا يل لاق : لاق «حابَر يبأ نب ءاطع نعو - و

 يّنِإ :ْتَلاَقَف ا ِتتأ 00 د لاق ىلع ل حلا ٍلْمَأ

 ٌةَنَجلا ِكْلَو تربص تش تش نإ : : 5 اق .يل لاقت هللا عذاف < ae ينإو ."”عرضأ

 هللا ٌعداَف فسكت ين : ْتَنلاَقَف 0 :ْتَلاَقَف (ِكيِفاَعُي ْنأ ىَلاَعَت هللا ٌتوَعَد ٍتْئش ْنِإَو

 هلع قلتم اهل اعذق فتكا هلا نأ

e CEٍلوسر ىلإ رنا يئاگ : لاق ها  

 EE .ْمهْيَلَع هُم TD هللا ُتاوَّلَص اينالا َنِم اين يِكَي يک هللا
 01 ناك o ساه ر يي سم هس

 .هيلع قم (َنومّلْعَي ال مهن «يموّقِل ٌرِفْغا هلل :لوُمي ءِوِهْجَو ْنَع َمّدلا ُحَسْمَي

 ْنِم ْمِلْسْملا َبيصُي ام :َلاَق اللب بتلا نع ااو ةريره يبأو ليعس يبأ نعو - ۷

 لإ اَهُكاَشي ةگوشلا ىَّتَح ًَ ىّنَح مع الَو َّىَذأ الو «ِنَرَخ الَو مَ الو ْءٍبَصَو الو «بَصَت

 . هيلع قمتم ؛ "ایا نِي رم اهب هل ا رف

 ۲۱۳/٤ )۳٤۷٤(. يراخبلا :هجرخا -۳

 ۱١۱/۷ )٥٦٥۳(. يراخبلا :هجرخأ ۴

 .(19015) ۱۹/۸ ملسمو ١6٠١ و١51١ )٥٦٥۲(« /۷ يراخبلا :هجرخأ -*ه

 .(۱۷۹۲) ۱۷۹/۰ ملسمو 7١7/5 )۳٤۷۷(« يراخبلا :هجرخأ "5

 .)0۲) (؟هالا“) ملسمو ٠٤۸/۷ )054١(.« يراخبلا :هجرخأ -۷

 توميو اهلهأ بيصيف ضرألاب لحي ماع ءابو لك هنإ :ليقو .نيعم ءابو هنإ :ليق :نوعاطلا )١(

 ١/ ٠١. نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .اريلوكلا لثم هنم سانلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن «فورعم ضرم وهو عرصلا نم (۲)

 :نيهجو ىلع نوكت بئاصملا (۳)
 :ناتدئاف اهيف نوكيف «هللا ىلع ةبيصملا هذه بستحاو رجألا ركذت ناسنإلا تا اذإ ةرات ١



 نيحلاصلا ضاير ا

 .ضرملا :؛ٌبَصّولا»و

 َلوُسر اي :تلقف ءُكَعوُي وهو هلك يتلا ىَلَع ُتلخد :َلاَق «هِيَو ٍدوعسم نبا نعو - "8

 تلق كبي نال كوت امك كلوا ينإ ١ لجأ» :َلاَق ًاديِدَس ًاكْعَو ُكَعْوَت َكْنِإ هللا

 اًهَقوَق امف ٌةَكْوَس د «ىذأ ُهَبِصُي مِلْسُم ْنِ اَم كلذ كلذ لجأ : َلاَق ؟ ِنيرُجآ َكَل نأ كلذ

 . هيلع قمتم ١ اهر رجلا طحت امك هوو نع تحور تاس اھب اًهب هللا َرّفَك الإ

 . ىّمُحلا :ليِقَو ءىّمُحلا ْتْعَم. :؛ُكْعَّولا»َو

 بصي اريح وب هللا در ْنَم ١ : ةا هللا ُلَوُسَر لاق :َّلاَق « هيو ةريره يبأ نعو - ۳۹

 کو داّصلا حّنمب «ُبِصِي١ اوطَبَضَو . يراخبلا هاور هني

 رض َتوَعلا ْمُكُدَحَأ ليتم الا ني :َلاَق هلو سنأ نعو - ٠

 ييْذوَتَو يل اريح ُةاّبَحلا ِتناَك ام ينيخأ ّمُهَّللا :ْلُقَيلَك ءلعاف دُ آل ناگ ْنِإَف ءُهَباَصَ
 ت

 .ِهيَلَع قمم “يل اريح ٌةاَكَولا ِتتاگ اّذِإ

 5 ؟انَل وُعْدَت الأ ؟اَنَل ٌرِصْنَتْسَت الا : الف قتلا زظ يف ذهل 907507 سوم وَر

 .(45) ١5/8 )۲٥۷۱( ملسمو «(0148) ۱٤۹/۷ يراخبلا :هجرخأ -۸

 .(0548) ۱٤۹/۷ يراخبلا :هجرخأ -۹

 ٥ يراخبلا :هجرخأ ١57/1 )0511(, ملسمو 54/8 )5580( )1١(.

 .تانسحلا ةدايزو «بونذلا ريفكت =

 يف نوكيف هللا ىلع رجألاو «باستحالا ةين نع لفغيو «هزدص قيضيف اذه نع لفغي ةراتو -"

 حبري نأ امإف .هيتأت يتلا بئاصملا هذه يف لاح لك ىلع حبار وه ًاذِإ هتائيسل ريفكت كلذ
 ملو وصب علو ایش * وني مل هنأل رجأ هل لصحي نأ نودب بونذلا طحو «تائيسلا ريفكت

 .مدقت امك نيئيش حبري نأ امإو ءرجألا بستحي

 .ةبيصملا هذه ىلع هللا نم باستحالا ركذتيلف «ةكوشب ولو بيصأ اذإ ناسنإلل يغبني اذهلو

 ۱ نيحلاصلا ضاير حرش

 ىتح بئاصملا هيلع ردقي هللا نأ :رسكلاب اهانعمف ‹ حيحص امهالكو نيهجو ىلع تئرق (0)

 ضاير حرش .هريغ نمو هللا نم باصي يأ معأ : حتفلاب اهانعمو ل

 . ٠٠١/١ نيميثع نبال نيحلاصلا
 . ١١١/١ ةياهنلا .فورعم بايثلا نم عون (۲)



 CP ربصلا باب ١ [لوألا باتكلا]

 ٍراَشْنِملاِب ىَنْؤُي َمُن ءاَهبِف ُلَمْجُيَك ضرألا يف ُهَل ُرَفْحُيَك ُلُجّرلا ُذَكْؤُي ْمُكَلْبَك ْنَم ناگ
 اَم ءوِوظَعَو هوْحَل نود اَم ٍديدَحلا طاَسْماب طَفْمُيَو ءنيَّفمصن ُلَعْجُيَف هار ىَّلَع ٌعَضوُيَ
 ىَلِإ َءاَمْنَص ْنِم ٌبكاّرلا ٌريسَي ىَّنَح رمألا اَذَم هللا ّنَمِييَل او ويبِد ْنَع كلذ ُهّدُصَي
 .يراخبلا هاور «َنوُلِجعَتْسَت مكنكلو هِوِمَتَع ىَلَع بثدلاو هللا الإ فاي آل َتومَّرْضَح

 . اًةَّدش َنيِكِرْشملا َنِم انيِقل ْدَكَو ٌةَدْرِب دسوَتم وهو» :ةياور يفو

 يف اسا لي هللا لوسر رنا ِنيِئَح موي ناگ اّ :َلاَق « هيلو دوعسم نبا نعو - ۲

 كلذ ّلْثِم نصح َنْب ةَئْيَيُع ىَطْعَأَو «لبإلا َنِم ةكم سباح َنْب َعَرْفأْلا ىَطْعَأَك ءٍةَمْسقلا
 هذه نإ هللاو :ّلُجَر َلاَقَك .ٍةَمْسقلا يف موي ْمُهَرَنآَو ٍبَرَعلا ٍفارشأ ْنِم ًاساّن ىظعأَو
 ر هيغل هاو هاكلتن الا خور اوقف و ا كرا ةققف
 ت

e 2122 212 5 1 س ر ر م رين  hoor orمل اذإ َلِدْعَي ْنَمَف» :َلاَق مث .ِفْرّصلاك ناك ىح ُهُهْجَو َرّيَعَتَف لاق اَمب ُهترَبْحَأَف هیت هي  
 و مه نيدو مق 20 ت م اهم م 1 هس را 0
 :تلقف .اربصف اذه نِم َرثكأب یذوآ دق ىَسوم هللا مري :َلاَق مث «؟هلوسرَو هللا ٍلِدعَي

f 221 هم 7 5 سم ر مو همك  

 .هيَلَع قمتم .  اثيدح اًهَدعَب هيل عمرا آل ْمَرَج ال
 .رّمخأ ْمْبِص وهو :ِةَلَمْهَملا ٍداَّصلا رسكب وه «يفْرٌّصلاك» : لوقو 1 hh ° 30 0 سمع دعو

9 

 َلََجَع َريَخلا ودبعب هللا َداَرأ اَذِإ» : ةا هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هو سنأ نعو - ۳
 . «ٍةَماَيِقلا موي هب َيِفاَوُي ىّتَح ِهبْنذب ُهْنَع َكَسْمأ ّرَشلا دبع هللا َداَرَآ اَذِإَو ءايندلا يف ةبوقعلا ٠ هم يسوع يك 0 اک م هس

 ًامْؤَق ٌبَحَأ اإ ىَلاَعَت هللا نو ءآلَبلا مِ َّعَم ِءاّرَجلا مِ نإ :ُهللي بتلا َلاقَو
 و7

 :َلاقَو «يذمرتلا هاور «ظْخّسلا ُهَّلَق طْخَس ْنَمَو ءاَضّرلا ُهَلَق َيِضَر ْنَمَف «ْمُهالَتْبا

 : «نسح ثيدح»

  0١يراخبلا :هجرخأ 517( ۲٤٤/٤"( ه5/هو )۳۸۵۲(.

  - 1يراخبلا :هجرخأ ١١8/4 )9١50(( 2ملسمو ۱۰۹/۳ )1١575()١150(.

  - ۳يذمرتلا :هجرخأ )١195( ظفللا اذهب .
 هجام نبا :هجرخأو )٤١١١( .«بيرغ نسح ثيدح اذه» : يذمرتلا لاقو . طقف يناثلا ظفللاب

 «هريغ نم رثكأ ولو ةحلصملا هتيطع يف ىري نم يطعي نأ مامإلل نأ ىلع ليلد :ثيدحلا يف )١(

 ال نم عنميو بحي نم يباحي ةيصخش ةحلصم تسيل «مالسؤلل ةحلصم اذه يف ناك اذإ

 ضاير حرش .هسفن ملظ دقف هيلع ضرتعا نإف هيلع ضرتعي نأ دحأل لحي الو «هللا مامأ

 . 05/١ ١ نيميثع نبال نيحلاصلا



5350 2 
 کک ‹يکتشي هڪ َةَحْلَط يبأل نبا َناَك :َلاَ هڪ a ر

 مأ َيِهَو ميكس م كاك ؟ينا لعق ام :َلاَق SS ٌئبَّصلا ضبقف
2 

 N «نّشْعَتف ءاَضَعلا هيلإ ترق ناگ ام ٌنكْسأ وه : يلا

 :َلاَقَف ريشا لو هلا لوسر ی ةع وأ عبضأ أملك .ّيبّصلا اوُراَو :ُتْلاَق

 وبا يل َلاَقَ ًامالغ ْتَدَلَوَف كاَمُهَل ُكِراَب مك :َلاَق مَعَ :َلاَق «؟دّليّللا متسرعا»

 : لاق «؟۶يَس ُهَعَمَأ» :َلاَقَف ءِتارَمَتِب ُهَعَم َتَعَبَو ایک يتلا وب َيِنَأَت یت 5 ةلهخلا : ةحلط

 «ٌئبَّصلا يِف يف اَهَلَعَجَم ويف ْنِم اَهَذَحَأ مٿ < اًهَعَضَمَف هلك سلا امدح ءٌتارَمَت مَعَ

 هلع قع هللا نع هامش و ةكتح ت
 ام

 1010 و

 ٍدالْوأ ةَعسِي ٌتْيَأَرَق : راصنألا ّنِم ُلُجَر َلاَقَف : ةَئْيَيَع نبا لاق :ٌيِراَخُبلل ةياور يفو

 لولا AEN : ينعي َنآَرَقلا اوور دَ ْمُهْلُك

 اوُنَدَحَت ال :اًهِلْهَأل ْتَلاَقَف «ميّلس ٌّمأ ْنِم َةَحَلَط يبأل نبا َتاَم :ملسمل ةياور يفَو

 ْتَعّنَصَت مث ءَبِرَسَو لگا َءاَّشَع ِهْيلِإ ْتَبرَمَق َءاَجَن خا انآ نوكأ یت ھا کل اَأ

 اهني باَصأو عبس ذأ ثر نأ امل .اهب مكوه كلذ لبق صب تناك ام سخا هل
 هلأ ْمُهَتيِراَع اوُبلطم تيب َلهَأ مُر ااغ مرق ناتار ءةَحلط ابا اي :تَلاَق

 تح وكرت : َلاَق مدا ءَبِضَعَق : هلال ا :ْتَلاَقَف ءال :َلاَق ؟ْمُهوُعَتْمَي نأ

 َلاَقَك َناَك ام ُهَرّيْخأَك ا هللا لوسر یتا ىَّبَح َقَلَطْناَف !؟ينباب ينتربخأ مث تحصلت اذ
 يي :لاَق تلم لاق كاَمُكَيَلْيَل يف هللا ٌكَراَب» : هلع هللا لوسر

 ّنِم اوُنَدَك ًاقوُرط اَهُقَرظَي ال ِرَمَس ْنِم َةَئيِدَملا ىَنأ اإ لَك هللا وسر َناَكَو ُهَعَم يهو ِرَمَس

 لاك لك هللا لوشر َقَلطْلاَو .ةَحْلَط وأ اَهْيَلَع نخاف .:ضاخملا هر ا

 2 ك اي ُمَلْعَتَل َكَنِإ :ةَحْلَط وُبَأ َلوُقَي

 : ا ةع انآ اج :ريكس مآ قوق «ىرت امي تيتا دقو لت ا اھت لشد

 1 1 . ًاَمالُغ تلو اَمِدَق َنيِح ٌضضاَخَملا اَهَيَرَضَو اتفلطناق ءْنِلَطْنا دجأ تنك يذلا

 همتا َحَبْصأ امف هلك هللا لوسر ىَلَع هب وُدْعَت ىَّنَح ٌدَحأ ُهْعِضْرُي ال ءٌسَنأ اي : يّمأ

 .(۲۳) ١74/5 )۲۱٤٤( ملسمو 04170(2) ۱۰۹/۷ يراخبلا :هجرخأ - 5

 زاوج هيفو ءاهنع هللا يضر ميلّس مأ ربص ةوق ىلع ليلد :اهنم دئاوف ثيدحلا يفو

 هنأ هيفو «مالكلا اذه رهاظ يف ام هتين فلاخت مالكب ناسنإلا ملكتي نأ يأ :ةيروتلا

 2.11/١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش . هللا دبعب ةيمستلا بحتسي



 ?rr) ش ربصلا باب ١ [لوألا باتكلا]

 . ِثيِدَحلا َماَمَت َرُكّذَو . . ل هللا لوسر ىلإ وب ُتُقلْطْناَف
 اَمّنِإ ءٍةَعَرّصلاب ٌديِدَّشلا َسْيَل» :َلاَق لَك هللا لوسر نأ هَ ةريره يبأ نعو ٠

 هي َدْنِع ُهَسْفَن ُكلمَي يذلا ٌديِدَّصلا هيلع قلم "6: ْفَعلا لِي

 .ًاريثك سالا عرضي ْنَم ٍبرَعلا َدْنِع ُهَلْضَأو ِءاَرلا حکو دالا مصب ْمَضِب :؛ةَعَرُصلاَو»

 0 للي ىبّنلا َعَم ًاسِلاج ُتْنُك :َلاَق ءهلض 5 رص نب َناَمْيَلُس نعو - ك5
 : لل هللا لوُسَر َلاَقَق «ةجادو ذأ ثحتلاو فيشر محا قاد او ناجي

 بيجا وايل م فا وم :َلاَق ْوَل ءٌدِجَي اَم ُهْنَع َبَمَدَل اَهَلاَك ْوَل َةَمِلَك ُمّلْعَأل
 (ميِجَّرلا ِناَطَّشلا َنِم هللاب ْدَوَعَت» :َلاَق لج ىلا نإ ا ا اک

 5 و ج
e 

 .٠
 هك

 و

 ٌرداَك َوُهَو ."””اظيَغ َمظَك ْنَم» :َلاَق لي یبا نأ : نإ سنأ نب ذاعم نعو - 3
 و ريكي ىلع ةئايقلا موب قالا سور ىلع ىاتتو ايش هلا ع هی نأ ىَلَع

 .«نسح ثيدح» :َلاقَو ‹يذمرتلاو دواد وبأ هاور اش ام ٍنيِعِلا روحلا

 (ْبَضْفَت ال» :َلاَق .ىنصوأ :للكي ىبنلل لاق ًالُجَر َّنأ : هبط ًةريره ىبأ نعو - ۸

 ٠ ۰ يراخبلا هاور «(ْبَضْفَت آل» : لاَ ءارارم َدّدَرَف

 )1١7(. (5509) ۳۰ /۸ ملسمو )٦۱۱٤(« 5 /8 يراخبلا :هجرخأ س68

 )551١( )1١9(. ۳۰ /۸ ملسمو «(۳۲۸۲) 4 يراخبلا :هجرختنأ - 5

 ثيدح :لاقو (۲۰۲۱) يذمرتلاو «(5185) هجام نباو )٤۷۷۷(« دواد وبأ :هجرخأ ۷

 . بیرغ نسح
  - ۸يراخبلا :هجرخأ ۸/ ۳١ )511١5(.

 هسفن عرصي يذلا وه ةقيقحلا يف يوقلا لب «ةعرصلاب سيل ديدشلا يوقلا نأ ي يبنلا نيب )١(

 ثحلا ثيدحلا يفف .ةيقيقحلا ةوقلا يه هذه نأل ؛اهيف مكحتو اهكلم «بضغو هتعراص اذإ

 ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي نأ هيلع «بضغ اذإف ءبضغلا دنع هسفن ناسنإلا كلمي نأ ىلع

 وه يذلا ناكملا نم جرخ فاخ نإو عجطضيلف ًادعاق ناك نإو دعقيلف ًامئاق ناك نإو ميجرلا
 . 1715/١ ٠٠١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش :رظنا .مدنيف هبضغ ذفني ال ىتح هيف

 . ٠١١ /ه ةياهنلا . حباذلا اهعطقي يتلا قورعلا نم قنعلاب طاحأ ام يه (۲)

 ذفني نأ ىلع رداق هنأ هسفن روصتي يذلا وه بضاغلا ناسنإلاو «ديدشلا بضغلا وه : ظيغلا ()

 ضاير حرش .بضغلاب هللا فصوي اذهلو «نزحي هنكل بضغي ال عيطتسي ال نم نأل

 . ٠٠١/١ نيميثع نبال نيحلاصلا



530 CD 
 ٍنِمْؤّملاب ُءَالَبلا ُلاَرَي امد : هلي هللا لوُّسَر َلاَق :َلاَق هڪ ةريره يبأ نعو 4

 ‹يذمرتلا هاور (ًةَعيِطَخ ِهيَلَع اَمَو ىَلاَعَت هللا ىَقْلَي ىَّنَح < هلام ِهِدَلَوو ٍهِيفن يف ٍةَئِمْؤُملاَو

 : oT :ٌلاقَو

 وم هدو 20

 e َرَمع سلجم a a هذ رمع مهيدي رّقلا نِ ناگ «سیق

 ُهْجَو كَل .يخأ َنْب اي :هيخأ نبال ُةَْيَيع َلاَقَك ءًاناَبُش وأ اوناك "”ًالوُهُك ِهَتَرَواسُمَو هن هنو
8 

 9 .عرو

 نب اي" يه :َلاَق لحد اّمَلَك .ُرَمُع هَل ناق نداتْساف ءويَلَع يِ ناساف ريِمألا اَدَه َدْنِع
 0 هڪ هيلو ُرَمُع بضع لقلب اكو مشت الو "زیا ا ا للاوَق باطلا
 م ا 4 4 بتل لاق یتا هللا نإ والا :ٌرحلا هَل َلاَقَق هب عقرب ذآ

 ءَنيِلهاَجلا َّنِم اَذَه َنِإَو ' a :فاّرعألا] <© تيك تهلك ِنَع ضرار نمل أَو

 :یزاخلا اوو لاك هللا باك َدْنِع ًافاَقَو َناَكو ءاَهَألَت َنيِح ُرَمُع ًاهّرَواَج

 رَ يِدْمَب ٌنوكََس اًهَّنإ» :َلاَق وكي هللا لوُسَر نأ : هڪ دوعسم نبا نعو ١
 ْمُكْيَلَع يذلا َّنَحْلا َنوُدَون' :َلاَق ؟انر رمت مك هلا لوُسَر ا :اوُناَق «!اهَتوُرْت روم

 . هيلع فم “کک يذلا هللا َنولَأسَتَو

 . ىح هيف هل ٌنمَع ءيشلاب دارفنالا : رال اود 34 هك م 0 2ه 28 3

 .(۲۳۹۹) يذمرتلا : هجرخآ

 ٠١ _ يراخبلا : هجرخأ ۷٦/١ )55147(.

 ١ يراخبلا :هجرخأ 4/۳۹۰۳( 74١(« ملسمو 5/0١ )۱۸٤۳(.

 )١( نيحلافلا ليلد .هيناعمل مهفتملا نآرقلل ئراقلا «ئراق عمج :ءارقلا ۲۳۹/۱.

 مامت ىلإ نيثالثو ثالث نم :ليقو «نيعبرألا ىلإ ةنس نيثالث ىلع داز نم لاجرلا نم لهكلا )١(

 . ۲٠۳/۲ ةياهنلا .لقاعلا ميلحلا لهكلاب دارأ :ليقو «نيسمخلا

 75٠/١. نيحلافلا ليلد .ديدهت ةملك ةيتحتلا نوكسو ءاهلا رسكب (؟)

 74١/١. نيحلافلا ليلد . ريثكلا ءاطعلا انيطعت ام يأ (5)
 ليلد .«هذه نم قالخألا مراكمل عمجأ ةيآ نآرقلا يف سيل» :هللا همحر قداصلا رفعج لاق (5)

 751١/١. نيحلافلا
 نوعنميو اوؤاش امك اهنوفرصي نيملسملا لاومأب نورثأتسي ةالو نيملسملا ىلع يلوتسي هنأ يأ (5)

 مدعو ةراثإلا مدعو ةعاطلاو عمسلا كلذ يف نيملسملا ىلع بجاولاو .اهيف مهقح نيملسملا
 . ٠١١/١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش . هللا نم مكل يذلا قحلا اولأساو مهيلع شيوشتلا



 قدصلا باب  [لوألا باتكلا]

 ل ءٍراصْنألا ّنِم الجر َّنأ e نيحي ىبأ نقوذاف#

 ىَّنَح اوُريْصاَف ١ َرثَأ يِدْعَب َنوَقْلَتَس مُكنإ» :َلاَقَف نال تلمس اَمَك يلوم الأ ‹ هللا

 هيلع قمم ') ٍضْؤَحلا ىَلَع ينوّقلَت

 «ةحوتفم ةمجعم داضو ةمومضم ةلمهم ِءاحب : (ريضحو)ا .ةزعبلا مشب ديس

 هِمايأ ضْعب يف ةَ هللا لوُسَر نأ ا ىفوأ يبأ نب هللا دبع ميهاربإ يبأ نعو 6”

 سانا اهب اي» :َلاَمَك «مهيف َماَك ٌسْمَّسلا ٍتّلام اَذِإ ىَّنَح َرظَتْلا «ٌرُدَعلا اهيف َيِقَل يتلا
 نأ اوُمَلْعاَو ."'اوٌربْصاَف ْمُهوُمُيقل اَذِإَك ءًةيفاَعلا هللا اوُلَأْساَو ٌُدَعلا َءاَقِل اوُنَمَتَت ال 9 1 و 2 ل و 3 Af o 2 ج

2 

 . «يفويسلا لالظ تحت ت َدَنَجلا

 «بارخألا ٌمِزاَهَو ءٍباَحَّسلا يرجُمَو «باتكلا لزنم هَللا» : هلع ثلا َلاَق

 .قيفوتلا هللابو هيَلَع قمم «مهْيلَع اًنرصناَو ْمُهُمِزْها

 قدصتاباج-#

 :ةبرتنا ©4039 فيلا حم اورو هلآ وهنأ اونماَ تلا مای :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ولم يلا َلاَقَو مە :باّرحألا] تقدس E E َلاَقَو ۹

 Y۱“ :ديحم] محل اح أري ناک هَ | فص

 ١9/5 )۱۸٤١(. ملسمو «(۳۷۹۲) ٤۱/٩ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 ۱٤۳/١ )۱۷٤١(. ملسمو ,((59177) 57/4 يراخبلا :هجرخأ ها“

 هنأل ؛هيلإ سانلا نوكي ام جوحأ نامزو ناكم يف ةمايقلا موي يف نوكي يذلا ضوحلا اذه )١(

 ىلإ ةرورضلا دشأ يف مهلعجي ام رحلاو قرعلاو بركلاو مغلاو مهلا نم سانلا ىلع لصحي
 ع ب «رهش هضرعو روش لوط فم نفرح ا لورا ضوخ نوذويفا ايلا
 نم ىلحأو نبللا نم ًاضايب دشأ هؤام يب يبنلا هيطعأ ةنجلا يف رهن وهو رثوكلا نم نابازيم
 «ةرثكلاو نسحلاو ناعمللا يف ءامسلا موجنك ناوأ هيفو «كسملا ةحئار نم بيطأو لسعلا

 ضاير حرش .هنم برشي نمم انلعجا ّمهللا .ًادبأ اهدعب أمظي مل ةدحاو ةبرش هنم برش نم
 . ٠١۸/١ نيميثع نبال نيحلاصلا

 زئاج ةداهشلا ينمت «ةداهشلا ينمت ريغ اذهو «ودعلا ءاقل ناسنإلا ىنمتي ال نأ :ثيدحلا يف (۲)

 يغبنيو «ربصاف ودعلا تيقل اذا ةمالسلاو ةيفاحلا هللا لآني نأ هيفو هن ارومام نوي دق لب

 ءاعدلا هيفو «ةيلصفلاو ةيمويلا ةيحانلا نم بسانملا تقولا راتخيو مهب قفري نأ شيجلا ريمأل

 . ٠١١/١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .ةميزهلاب ءادعألا ىلع



mmنتا  
 ّنإ» :َلاَق ل يللا نع ؛ فض دوعسم نبا نع :لوألاف ثيداحألا امآو م 4

 َدْنِع بتي ىح ُقَّدصَيَل َلُجَّرلا ناو َةّنَجلا ىلإ يِدهَي ربلا ناو ٌربلا ىلإ يِدْهَي قدّصلا
 لُجَرلا نإو ءِراّنلا ىلإ يهب َروُجُفلا ّنِإَو ءِروُجُفلا ىَلِإ يِدْهَي َبذَكلا َنَِو .ًاقيّدِص وللا
 . هيلع قمم ؛ًاباَذَك هللا َدْنِع بک ىَّنَح بذي

  : Eَبِذَكلاَو ل كيري ال ام ىلإ كرب ام غ 0

 ؟(حيحص ثيدح) :لاقَو .يذمرتلا هاور .

 اما
 اَم ىَلِإ ليغ ءاَو ولج يف كمت اَم كرتا هانعمو :اهمضو ءايلا حتفب َوُه كبير رف نإ س

 صق يف ليوطلا هئيدح يف هيض ا برح نب رخص نايفس يبأ نع :ثلاثلا _ ٥٦

 ؛لوقي تلف :نايفسوبأ َلاَق لكي للا : ينعي - ْمُكْرْمَأَي اًذاَمَك :لقره لاق لْفَرِه

 ٍقالَّصلاب انْرُمْأَيو .ْمُكْواَبآ لومي اَم اوُكَرْئاَو ءائيَش وپ اًوكرشت ال ُهَدِحَو هللا اوُدُبْعا»

 .هيَلَع قمم "”(ةَلّصلاَو ءٍِفاَفَعلاو ءِقْدٌصلاَو
e 

 فّيتح نب لهس «ديلولا يبأ :ليقو «ديعس يبأ :ليقو «تباث يبأ نع : عبارلا -

 َلِزاَتَم ُهَعْلَب ٍقْدِصِب ةداهَشلا ىَلاَعَت هللا َلَأَس ْنَم» :َلاَق فا لا نأ : هو "””ُيردب وهو
 ملم: اور "' شارف ىَلَع َتاَم ْنِإَو ِءاَدَهّشلا

 ٤ يراخبلا :هجرخأ 8/5044( 7١(, ملسمو 59/8 )۲۹۰۷( )۱۰۳(.

 )٥۲۲۰(. هل ««ىربكلا» يفو ۳۲۷/۸ يئاسنلاو )۲١۱۸(« يذمرتلا :هجرخأ -

 .(۱۷۷۳) 17-155 /8 ملسمو «(۷) 5/١ يراخبلا :هجرخأ ه5

 .(۱۹۰۹) 58/5 ملسم :هجرخأ - ۷

 )١( /ه ةياهنلا .مورلا كلم مسا ۲٠١ .

 ١/ نيحلافلا ليلد .ماحرألا ةلص :ةلصلاو .ةءورملا مراوخو مراحملا نع فكلا :فافعلا (؟)

oV . 

 . الب هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ءًاردب دهش (۳)

 بيثأ ربلا لمع نم ًائيش ىون نم نأو «برألا غولبل ببس بلقلا قدص نأ :ثيدحلا يف (5)
 704/١. نيحلافلا ليلد .هلمع هل قفتي مل نإو هيلع



 ١ GD قدصلا باب  [لوألا باتكلا]

 َّنِم يبن اًرع» :ِهِلكي هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَق ءهبَذ ًةريره يبأ نع :سماخلا - ۸

TT 0وهو ٍةَأَرْما عضب َكَلَم لجَر ئَعَبَْي ال وقل  
1 0 

 E ل ٌدَحأ الَو اهب نبي اَمَلَو اهب يبي ديري
eنِ بير أ رضَملا ًةالَص َِيْرَقلا َنِم اتد ار . ”اهدالؤآ ر  

 ىح "سبح ءاَنْيَلَع اًهْسيحا ّمُهّللا هر ر وُمأَم اَنأَو ٌةَروُمأَم ِكَنِإ :سْمّشلِل َلاَثَ كلذ

 َّنإ :َلاَقَك ءاهْمَعْطَت ْمَلَك اهدا - َراَّثلا ينعي - ثءاَجَق َمْئاَنَعلا َعَمَجَك ءويِلَع هللا َحَنَ

 مكيف :َلاَقك وَ لجر دي "”ثَِرَلَك «ُلُجَو ةليب لَك ْنِم يميل "الولع ميف
 اوُؤاَجَف ولا محد :لاقف هديب ةثالث وأ نيلجر دي تقزلف ٠ ‹«كتليبق ينعيابتلف ُلوُلُعلا

 ُمِئاَنَعلا ّلحَت ْمَلَك .اهُئَلَكاَك ٌراَّثلا تءاجن اَهَمَضَوَف بذل نِ رَ سأر لثم سار
 ا العاق رو افحص یار ا ا َمْئاَنَعلا اتل هللا لحأ مث 4 تب ٍدَحَأل

 .لماحلا ةقانلا يهو ةفلخ عمج اکو ةمجعملا ِءاَحلا ب «تاَفِلُخلا»

 : ال هللا لوسر َلاَق : لاق هڪ مازح نب ميکَح دلاخ يبأ نع : : سداسلا 8
 اَمَتَك ْنإو ءاَمهِعيِب يف اَمُهَل كروب اک 00 اقف ب ْمَل اَم "”راّيخلاب ِناَعّيَبلا»
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 .ِهيَلَع قمتم 'امِهِبب ةگرب تفحم اکو

  ۸ملسمو «(۳۱۲4) 5 يراخبلا :هجرخأ ١50/0 )۱۷٤۷(.

  4يراخبلا :هجرخأ ۳/۲۰۷۹( ۷٦(« ملسمو 5/٠١ )٠١۳۲( )٤۷(.

 .ةأرملا جرف )١(

 هذهب سوفنلا يقلعتم نونوكي اهباحصأ نأل لاوحألا هذه دحأ ىلع هعابتا نع هموق ّيبنلا ىهن (۲)

 قلعتلا كلذ طرفي امبرو ةداهشلاو داهجلا يف مهتابغر رتفتو مهمئازع فعضتف بابسألا
 .ريخلا لامعأو داهجلا ةهارك ىلإ يضفيف

 .ةوبنلا تازجعم نم اذه (۳)

 كلذ نوكيف ءاهلكأتف ءامسلا نم ران ءيجتف اهوعمجي نأ مئانغلا يف يت ءايبنألا ةداع تناك (5)

 .ًالولغ اهيف نأ ملع اهلكأت ملف رانلا هذه تءاج املف ءاهيف لولغلا مدعو اهلوبق ةمالع
 .منغملا يف ةنايخلا (0)

 ١/ نيحلافلا ليلد هلك اذه يف رظنا .يبنلا ديب لاغلا دي قاصتلا مهدنع لولغلا ةمالع تناك (5)

۹-_ ۲. 

 حرش .دقعلا ناكم يف امادام ديري ام راتخي امهنم لك :رايخلاب . يرتشملاو عئابلا :ناعيبلا (۷)

 . ٠١۷/١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير



 ا 3

 ةبقارملا باب ه

 د هرمنا 40 ديلا يف کبلقبو 3 عشت نيج كسري یل :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 يهنأ د لا لاو مو ينو ذلك م ام نبأ کم وشو < ىلاَعت لاقو ءنمو

 كبر نل :ىَلاَعَت 1١ :نارم لآل 4O املا ىف الو ٍضْرَأْلا نن ءى يع قق

 4O روُدصلأ ىف امو نعال ةا ناس معي :ىَلاَعَت َلاَقَو ٠۲٠٤ :رجقلا) 4O داصرملاب

 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠٠ :رفاتغ]

 امّنْيَب :َلاَق هيل باطخلا نب رمع نع :لوألاف «ثيداحألا امأو - ٠١

 دند «بايّتلا ٍضايَب دیدش لجر انيَلَع َعَلَط ذإ موي تاد للا لوو دف سول

 ایک لا ىَلِإ ّسّلَج ىَّبَع 3 E رفسلا ر يَلَع ىَرُي ال ِرْعَّشلا ٍداَوَس

 ِنَع ينربخأ ءٌدّمَحُم اي :َلاقَو Te َدِخَف ىَلَع ِهيَمَك َحعضَوَو فيتبكو ىلإ وبر دن اشا

 ًادّمحُم أو "شا الإ َهلإ ال ْنأ َدهْشَت 6-5 ا هل + نالوا ماسالا

 َتْعطَتْسا نإ َتْيَبلا ٌجُحَتَو نامر ٌموصَتَو ةاَكَّرلا َىِيْوَتَو «ةالَّصلا م َميقتو فا لوو

 .ٍناَميإلا ٍنَع ينربأَ E ل 0 .َتْفَدَص :َلاَق .«ًاليبَس هيل

 هريَخ ٍرَدَقلاب َنِمْؤُنو ءرِخآلا مْوَيلاَو ءِهِلْسُرَو هوبْتُكَو هِيَكِئالَمَو للاب َنِمْوُت ْنأ» :َلاَق
 0 كنا 4 هللا َدُبْعَت ْنأ» :َلاَق .ناّسخإلا نع ينربخأف ل د لاق ورشو

 ٌلوُؤْسَملا اَم» :َلاَق .ةَعاَسلا نَع را :َلاَق .هَكاَرَي ُهّنِإف ُهاَرَت ْنَكَت ْمَل ناف

 يق 0 ءاَهَتبَر ملا َدِلَت ْنأ» :َلاَق . اًهَتاراَمأ ْنَع ينريخأف :َلاَق . لْياَّسلا َنِم مّلْعأب

 .(۱) (۸) 58/١ ملسم :هجرخأ 50

 ملعيو «مكملعي متنك امنيأ سانلا اهيأ مكل دهاش وهو» :۳۸۷ /۲۲ هريسفت يف يربطلا لاق )١(

 .«عبسلا هتاومس قوف هشرع ىلع وهو «مكاوثمو مكبلقتمو مكلامعأ

 بدألا لامك نم كلذو ةي يبنلا يذخف ىلع ال هسفن يذخف ىلع هيفك عضو :ءاملعلا لاق (۲)

 نم لاقي امم عمسي امل دادعتساو «بدأب سلجي نأب «ملعملا مامأ ملعتملا ةسلج يف

 . ۱۸١/١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .ثيدحلا

 . هللا الإ قحب دوبعم ال :يأ (۳)



 ةبقارملا باب ه6 [لوألا باتكلا]

 ل الم تفرق قلطلا م .«ِناَيبلا يف َنوُنَواَطَتَي ء ِءاَّشلا َءاَعِر َةَلاَعلا ةاَرُعلا ًةاَمُحلا
 أ ليربج ُهّنِإف» :َلاَق .مّلْغأ وا :ُتْلُق «؟لِئاَسلا ِنَم يرذتآ مَع اَي)

 . ملسم هاور و َرمأ ْمَكَمَلَعي

 اال ىَّنَح يرارّسلا رحت نأ : :ةانعمو ؛اَهَّتَديَس يأ «اَهَتَبَر ُةَمألا ُدِلَتا١ ىنعمو
 .ئارقفلا :؛ُةَلاَعلا»َو . كلذ ُرْيَغ ليقَو ٍديَّسلا ىَنعَم يف ِدّيّسلا تنبو اهِديَسل ًاتنب هّيَرَسلا
 . اثالَث كلذ ناك ًاليوط ًانَمَر يأ «ًايِلَم» قو

 ءاڳڪ لبج نب ذاعم نمحرلا ٍدبع يبو ةانجم نب بُدْنُج رذ يبأ نع :يتاعلا 1

 ٍقِلاَحَو ءاَهسْمَت َةَنَسَحلا ةا عب أَو َتْنُك اَمّتْيَح هللا ٍقَئا» :َلاَق اک هللا لوسر نع

 .«نسح ثيدح» :َّلاَقَو «يذمرتلا هاور 'نَسَح قب سالا

 كل :َلاَقَك ءًاموي ل يللا فلخ تنك : :َلاَق ءو سابع ن نبا ن فلاثلا 2

 اًذِإ ءَكَماَجَت ُهذِجَت هللا ظّمحا “كتب هللا ظنا :ٍتاَمِلَك َكُمّلعأ يا مال
 ْنأ ىَلَع تَّمَمَكْجا ول َةمألا نأ : : ْمَلْهاَو شاب ِْصَتْساَك َتْنَعَتْسا ادو شا ٍلأساَك َتْنأَس

 ا ير را ول
 ر «”فحصلا ِتَّفَجَو ُمآلثألا ِتَمِفُر ءَكِيَلَع هللا ُهَبتك ْدَك ِءِيَّشِب لإ َكوُرُصَي ْمَل ءيت
 م د قدا :َلاقَو ‹يذڏمرتلا

 َكفِرْمَي ءاَحَرلا يف للا ىَلِإ فرع َكَماَمَأ هد هللا ظَمحا» : يذمرتلا ريغ ةياور يفو

 : مَلُعاَو كلون نُ مل كَباَصأ اتو كيب نكي مل اط ات أ: مَلْعاَو دشا يف

 . «ًارْسُي رُعلا َعَم َّنَأَو ءٍبْرَكلا َعَم َجَرَفلا َنَأَو ِرْبّصلا َعَم م َرْصَنلا نأ

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو .ذاعمو رذ يبأ نع ۷) يذمرتلا :هجرخنأ - ١

 ٠٠۷/١. دمحأ : يناثلا ظفللا جرخأو .(5017) يذمرتلا :هجرخنأ ۲

 هيف سيلو .ملعأ ال :لوقي نأ ملعي ال امع لثس اذإ امهريغو يتفملاو ملاعلل يغبني هنأ هيف )00(

 مهل طسبت رقفلاو ةجاحلا لهأ نأ هيفو «نهعيب عنم الو ءدالوألا تاهمأ عيب ةحابإ ىلع ليلد

 نأو .ًانيد اهلك ىمست ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نأ هيفو «ناينبلا يف نوهابتي ىتح ايندلا
 .مالسإلا لصأ وه لب فئاطللاو بادآلاو فراعملاو مولعلا نم ًاعاونأ عمجي ثيدحلا اذه
 ١58/١. يوونلل ملسم حيحص حرش

 ۲٠۸/۱. نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتما :يأ (؟)

 دمأ نم اهنم غارفلاو اهلك ريداقملا ةباتك مدقت نع ةيانك «هتباتك تّمجو رمألا نم غرف يأ (۳)
 .۲۸۸/۱ نيحلافلا ليلد .ديعب



Eا  
e َلاَق « هيض: e 

 يراخبلا هاور .ِتاقبوُملا َّنِم ا دعت انک رْعَّشلا

e e َلاقَو: 

 ُراَغَي ىَلاَعَت هللا َّنإ» :َلاَق الإ َيِبَّنلا نع ءب ًةريره يبأ نع :سماخلا - 4

 .هيَلَع قفتم «"'اويَلَع هللا مرح اَم ُءْرَملا َيِتأَي ْنأ :ىَلاَعَت هللا ُةَريَغَو

 نال يلو «نيغلا حتفب : «ٌةَرْيَغلا هو

 ينَب ْنِم َةَنالَث نإ» :ُلوُقي للي َيبنلا حمس هلأ : 4ظ ًةريره يبأ نع : سداسلا - ٠

 ؛ ّصَرْبَألا یتا اكلم مهبل كَ 4 کب مهل نالا َاَرآ ؛ ىمغأَو عقر E لیئارشإ

 ينَرذَك ذك يِذّلا يَ بهذي بو 2ٌنَسَح < ٌدلِجَو «ٌنسَح نول : لات ؟َكْيَلِإ ٌُبَحَأ ِءيَش يآ : َلاَقَف
 : لاق ؟َكيِلِإ ِّبَحَأ ٍلاَملا ياق :َل اول ا ل

 ا َء اَرَشُع اَت يطع - يواّرلا كش ُرَقَبلا : لاق وأ لبإلا

 اَذَه يٿَع ُبَمْذَيَو ٌنَسَح ٌرْعَش :َلاَق ؟َكْيَل ٌبَحَأ ِءيَش يآ :َلاَقَ 0 ا

 بح لاملا یا ae َبهَذَق ُهَحَسَمَف ؛ُنِماَّنلا ين

Nاًهيِف كَل هللا َكَراَب :َّلاق و ءاليا هرب لغات . 

5 

e 

 )1٤۹۲(. ۱۲۸/۸ يراخبلا :هجرخا ۳

 )۲۷٦۱(. ۱۰۱/۸ ملسمو ٤٥/۷ )٥۲۲۳(« يراخبلا :هجرخاأ ٤-

 .(5914) ۲۱۳/۸ ملسمو 5١8/5 )۳٤٦٤(«‹ يراخبلا :هجرخأ "8

 ثيداحأ نم هريغ يفو «هيف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ليبسو «ىلاعت هلل ةريغلا تابثإ ثيدحلا يف )00(

 نكل راغي هللا نإ :نولوقي «هب قئاللا هجولا ىلع هناحبس هلل اهنوتبثي مهنأ تافصلا تايآو تافصلا

 تافصلا نم هل هللا نإو «قولخملا حرفك سيل نكلو حرفي هللا نإو «قولخملا ةريغك تسيل

 . 517/1١ نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش . نيقولخملا تافص هبشت الو ءهب قيلي ام ةلماكلا

 نإف عرقألاو صربألا امأ ءطقف سانلا هب رصبي ًارصب الإ لأسي مل هنإف اذه ىمعألا لوق لمأت (۲)

 ءاتسح ًانولو ًانسح ًادلج :لاق صربألا نأل ؛ةجاحلا نم ربكأ ًائيش ىنمت امهنم دحاو لك
 نفد اعا وأ ف انف لب قولوا ی وا ةلجاف رم نسلق ع ار لاك كاذو

 . طقف هب رصبي ًارصب الإ لأسي مل اذل ءًادهز هدنع



 J ةبقارملا باب ۵ [لوألا باتكلا]

 ره

 «رقبلا َّن نم داو اَذَهِلَو «لبإلا َنِم ِداَو اذهل ناكَف ءاَذَه رك ناڌه ف e ةاَش

 چ وا

 ٌلاّبحلا يب ْتَعطَقنا ِدَق ٌنيكْسِم لج :َلاَقَ هيو تتوش يف سرا أ ل

 «َّنَسَحلا َنوّللا َكاَطْعَأ يذّناب َكْنَأْسَ كب مث للاب الا مولا يِل ٌعالَب الق يِرَّمَس يف

 E لاَ .ةريثك قوُمُحلا :َلاَقَق ؛ يرَفَس يف وپ تأ ايت َلاَملاَو «َّنَسَحلا دلجلاو

 اَذَه ُتْنِرَو اَمَّنِإ :َلاَمَك ؟!هللا َكاَطْعَأَف ًاريقف ُنماّنلا كردي صَرْبَأ ْنْكَت ْمّلَأ َكُفِرْعَأ

 ا برت ءرباَك ْنَع ًارباَك لاملا

 ّيِب ثعطَقْلا ليبَس ُنباو ٌنيكْسِم لُجَر :ٌلاَثَف هتَئْيَهَو هنو نع لاا
 َكرَصَب َدْيَلَع دَر يِذَّناب كّلَأسأ كب مّ اب الإ مويا یل عاب الق ير نالا

 دو َتْئِش تغ ام حق يِرَصَب لإ لا رَ ىمعأ تنك دَك :َلاَثَك ؟يرفَس يف اهب E هس AS CL f عوش oc AS هيام 4 1 با دف

 . مُتيِلَتبا اَمَتِإف كلام ُكِسْمَأ :َلاَمَك . قي لل ُهَتْذَحأ ِءيَشِب َموُيلا َكُدَهجَأ ام وارق فش ام

 هيلع ىم 7كيساص لع طو ‹كنع هللا يضر ْذَقَف

 يفو جتنا :هلوق .لماحلا يه :دملابو نيشلا حتفو نيعلا مضب هر «(ُءاَرَّشُعلا ٌةقاَنلا»و

 «اَذَه لَو :هلوقو .ةأرملل ة ةلباقلاك ٍةقانلل جتانلاو ءاهجاتن و : هانعم اجَتنَفا :ةياور

 «جتانلاو ءدّلوملاف تالا يف حقنا دعمت مب اار نل يا اللا دي وم

 ا ارو يل كاذو نالت اذه كل ٠ي ةلياقلاو

 قشأ ال :هانعم ؛َكَُدَهْجَأ ال» :هلوقو .بابسألا يأ :ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلاب

 ِءاحلاب َكّدَمحأ ال» :يراخبلا ةياور يفو .يلام نم هبلطت ْوَأ هذخأت ءيش در يف كيلع

 لوط ىَلَع سيل : اولاق امك هّيَلِإ جاتحت ءيش كرتب كدمحأ ال :هانعمو ميملاو ةلمهملا

 . اهلوط ٍتاوف ىَلَع يأ : مدن ةايحلا

 تابثإك هللا تايآ نم تايآ هيفو ءاهتدايزو اهئاقب بابسأ نم ةمعنلا ركش نأ :ثيدحلا يف )١(

 ءاج امك ناسنإلل رابتخالا زوجي هنأ هيفو «مدآ ينب ةروص ىلع نونوكي دق مهنأو ةكئالملا

 .؟51/و



 ت تاب 52
 نم َسْيَكلا» :َلاَق لب لا نع هذ سوأ نب دادش ىلعي يبأ نع : عباسلا 5

 هاور وا ىَلَع ىّنمَتَو اًماوَه ُهَسْفَن َعَبْتأ ْنَم ٌرِجاَعلاو ءِتوَملا دعب اَمِل َلِمَعَو هست ناد

 .«نسح ثيدح» :لاقَو «يذمرتلا

 . اهبساح :(ُهَسْفَن ناد ىنعم :ءاملعلا نم هريغو يذمرتلا لاَ

 مالشسإ نسخ ْنِم» : 4 هللا لوُسَر لاق :لاق هذ ةريره يبأ نع :نماثلا- ۷

 . هريغو يذمرتلا هاور نسح ثيدح (هيزعي ال ام ام ُهكَرَت ِءَرَملا

 َبَرَض َميِف َلُجَّرلا ُلَأْسُي اَل» :َلاَق الب َبَّنلا نع هي َرَمُع نع :عساتلا 6
 .هريغو دواد وبأ هاور «ُةَئَأَرْما

 ىوقتلا يف باب 3

 َلاَقَو <۲ ب :نارسي یر بلت ی هلآ اتا انما ییا اک 7 هللا َلاَق
 لاق ا و I1)‘ : نبر عطس اَم هلآ قا : ىَلاَعَت

 يف تايآلاو 000. :بارحالا) 469 ایس الوم اووف هَل ا انماء نزلا اما :یّلاَعَت
 ن هر € ا هَل لمجي هلأ نب سوچ :ىَلاَعَت َلاقَو ءةمولعم ٌةريثك ىوقتلاب رمألا
 ت ا 3 7 0 صور نر

 2 رف مُكَل لحي هلآ : ارت نإ :ىّلاَعَت َلاقَو E رن قالظلا] یت ال ت
 بايلا ين تايآلاو ]۲۹ :لافن“لا] « ريِظعْلا ٍلْضَفْلأ وز وذ ها مک رف و ر ياتي تصنع

 قلا ٌةريثك

 ْنَم «هللا لوسر اي :َليِق :َلاَق هذ ًةريره بأ نبع :لوألاف :ثيداحألا امأو 8
 3 -ٍ 04 n e 06 م 6 F2 20 ۽
 هللا يبت ٌفَسوُيَق» :َلاَق كلأسن اَذَه نع َسْيَل :اولاقف .«"مُهاَقنآ» : لاق ؟ساّنلا ٌمركأ

 يبأ فعضل فيعض ثيدحلا دانسإو «(5559) يذمرتلاو «(5750) هجام نبا :هجرخأ 5

 . ميرم يبأ نب ركب
 ايندلاب متها نم زجاعلاو «ةرخآلل لمعو هسفن بساح نم لقاعلا نأ : ثيدحلا ىنعمو
 . .بوتأ فوسو «ميحر ٌروفغ هللا :لوقيف هللا ىلع ىنمتو «يهاونلاو رماوألاب طرفو

 758/١. نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش

 .؟بيرغ ثيدح» :لاقو .(۲۳۱۷) يذمرتلاو «(79107) هجام نبا :هجرخأ - ۷

 نمحرلا دبع ةلاهجل فيعض هدانسإو )١485(« هجام نباو ء(۷٤٠۲) دواد وبأ :هجرخأ ۸

 .يلسملا

 .(۲۳۷۸) ۱۰۳/۷ ملسمو .(9701) ۱۷۰ ٤/ يراخبلا :هجرخأ 8

 )١( :تاّرجُسلا] * کا هللا دنع مرڪ نإ :ىلاعت هلوقل ٠818



 ”?r لكوتلاو نيقيلا يف باب ا [لوألا باتكلا]

 ِنِداَعَم ْنَعَف» :َلاَق .كلأسن اذَه نع سيل : اولاق "شا ليلخ نبا هللا يبت نبا هللا يبن ُنبا 7 م مودم يدم 00 7 05 5 0 و 8 2
 007 ا 0 ه6 سلا نك - 0 ت fol ص

 .ِهيَلَع ُقَمَتُم «اوُهُمف ادل مالْسإلا يف ْمُهُراَيِخ ةّيلِهاَجلا يف ْمُهُرايخ ؟ينولأسَت "ب ّرَعلا
 .عْرَشلا ماكخأ اوُمِلَع يأ :اهّرْسَك يكُحَو روهشملا ىََلَع ٍفاقلا مضب ءاوُهُقَك»و

 هر اًنّدلا نإ :َلاَق E ا ( هئلط يردخلا ديعس يبأ نع : يناّكلا -

 نف ؛ءاَسنلا اوُقَناَو اًيْندلا اوُقَناَك َنوُلَمْمَت تيك َرظْنَيك اهيف ْمُكُفِلْخَتْسُم هللا ناو «ٌةرِضَح
 . ملسم هاور (ِءاَّسّنلا ىف تناك ليئارسإ ین ةن لوا

 را 2 تو 2# ن ¢

 كلاس يْنإ ّمُهّللا» :لوقي نا لكي َيبَنلا نأ : هنو ٍدوعسم نبا نع :ثلاثلا ١

 .ملسم هاور «"یتِفلاو ءَفاَقَعلاَو ءىَقَتلاَو ءىَدُهلا

 ے6 2 2° 1 e و سا دس سوم .Oo 5 نال
 . ملسم هاور «ىّووقتلا ِتأَيِلَف اَهنِم ىقتأ ىأَر مث نیوی ىلَع فل ْنَم» :لوقي دع

 و - A 7 300 ملا م .
 لوسر تعمس :لاق ۰ هنو ٌيِلِهابْلا نالجع نب يدص ةمامأ يبأ نع : سماخلا _- ۳

 ْمُكَرْهَش اوُموُصَو ْمُكَسْمَح اوُلِصَو هللا اوُقَتا» : َلاَمَق «عادولا ةجح يف بحي ةي هللا
 رخآ يف «يذمرتلا هاور «ْمُكَبَر هنج اولُخْدَت ْمُكءاَرَمَأ اوُعيِطَأَو ءُْمُكِلاَوْمَأ اكر اوذأَو ت م و o2 ھه ر 3 2 2 2 ت 12

 . (حيحص نسح ثيدحلا :َلاَقَو ءةالصلا باتك

 (؛!لكوتلاو نيقيلا يف باب ۷
 تک لا وکو لا ال ا للا ص لا مع مو وج لل يدر همام لن فات دوه حد

 هللا قدص ,هلوسرو هلأ ندعو اف اذه اولاق ٌبازحُتلا نويل اء الوو :ىلاعت هللا لاق

 ۸٩ )۲۷٤۲(. /۸ ملسم :هجرخأ د

 .(۲۷۲۱) ۸۱/۸ ملسم :هجرخأ الا

 .(15) )١501( 86 /5 ملسم :هجرخأ -۲

 .(515) يذمرتلاو )١155(« دواد وبأ :هجرخأ -۳

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع .ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي وه )١(

 7176/١. نيميثع نبال نيحلاصلا ضاير حرش .مهباسنأو مهلوصأ ينعي )0

 نم لاطبإ ىلع ليلد هيفو ءًارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال ي يبنلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف (۳)
 .۲۷۹/۱ نيحلاصلا ضاير حرش .راضملا عفدو عفانملا بلج يف نيحلاصلاو ءايلوألاب اوقلعت

 ةدش نم هلوسرو هب هللا ربخأ ام هنيعب یری ناسنإلا نأك ىتح تابثلاو ناميإلا ةوق وه :نيقيلا ()

 عفدو عفانملا بلج يف هنطابو هرهاظ يف ك هبر ىلع ناسنإلا دامتعا وه :لكوتلاو .هنيقي

 .۲۸۳/۱ نيحلاصلا ضاير حرش .راضملا
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 ور لاَ نیلا ات لاقَو “[۲۲ :باّيحألا] © اشو اتمی م داز امو كا

 9 لا َمْعيَو هللا اَنْيَسَح اولاقو امي ُمُهَداَرَ موكا کک اوعمج اوعمج دف سالا َّنإ ساتل
 لصف Ê عامر ھے ر اچ ا 7 ے وے صم تضع اف ا ا م

 د هللاو هللا ناور أ أوعَبتأَو هوس ْمُهَسَسْمَي مل لضفو هلا نم َةَمَعِب اوباقناف

 «[ه4 :ناقرتفلا] 0 ا یا لا ص لڪ روو :ىلاَعَت َلاَقَو vve :ناّرمِع لآ]

 تقرع او :ىَلاَعَت َلاقَو :ميهاربإ] #َتوُنمْؤُمْل ٍلَكَرببَ هللا لَو :ىَلاَعَت َلاقَو

 لاقو ا 3 لكوتلاب رمألا يف تايآلاو ]10۹ :ناَرمع لآل لا ل 1ع لکو

 اَمّنإ» :ىَلاَعَت َلاَقَو .هيِفاك يأ :ع : قالطلا] 5َبَسح وها ىلع كَ ؛ نمو : ىَلاَعَت

 رهبر لَو اناميإ ما هلا مع تبلت اذل مولف تل تك هلأ ركذ اإ َندَلا َُبمْؤمْل

 .ةفورعم ٌةريثك لكوتلا لضف يف تايآلاو e :لشالو © 2

 4© ميِظَع

 : هلي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءاز سابع نبا نع :لوألاف :ثيداحألا امأو 4

 ّيبنلاو ءِنالُجّرلاَو ُلُجَّرلا ُهَمَمَو يبنلاو ءظيَمُرلا ُهَعَمو يلا ٌتْياَرَك «ُمَمألا َّيَلَع ُتضِرُع»
 ُهَموَقَو ىَسوُم اَذَه : يل ليقف ين هنأ تن ٌميظمت ڏ داوس - يل َعِفُر ْدِإ ٌدَحَأ ُهَعَم َسْيَل

 ادق ءِرَخآلا تْقألا ىلإ رطبا :يل ليقف «ٌمبطَع داو اذ ترت ِقُقَأْلا ىلإ رنا نكلو
 الو ٍباَسِح ربّي جلا َنوُُخْدَي افلا "”َنوُمْبَس ْمُهَمَمَو كأ هذه : يل ليقف ؛ميظَع اوس

 ريب جلا َنوُلُخْدَي َنيِذَّلا كعلوأ يف ُنماّنلا َضاَخَن ُهلِْنَم َلَحدَف ضم ««باذَع

 : مُهِضْعِب ٌلاقَو ل ب لام باع الواسع
4 

 ْمهِيَلَع ٌجرَكَم  ءاّيش : أ اوُرَكَذو - ايش للاب اوُكِرْشُي ْمَلَف مالالا يف اود نينا يلع
 DY) دعي ع

 « نوف وقري ال َنيِذَلا ْمُه» :لاقف ُهوُرَبخَأَك «؟هيف َنوُصوُخَت يلا ام : َلاَثَك لك هللا لوسر

 )۳۷٤(. (۲۲۰) ۱۳۷/۱ ملسمو )٥۷۰٥(« ۱۹۳/۷ يراخبلا :هجرخأ -ا/5

 برضلا دعب ةجيتنلا نوكتف ءًاضيأ ًافلأ نيعبس فلألا نيعبسلا نم دحاو لك عم نأ درو دقو (1)

 الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ءالؤه (نويلم ۷٠٠٠۰ = 4٠٠٠٠٠٠٠٠ × الد

 .۲۹۰/۱ نيحلاصلا ضاير حرش .مهنم انلعجا مهللا .باذع

 اذه نأ نيبي نأ يغبني ناكو «هيلع قفتم هنإ :لاق هللا همحر فلؤملاو» :نيميثع نبا لاق (۲)
 الو «ةحيحص ريغ ةملك ««نوقري ال» :هلوق نأ كلذو «يراخبلا ةياور نود ملسم ظفل ظفللا

 نإف «لطاب اذهو «ءىضرملا ىلع نوؤرقي ال :يأ «نوقري ال» ىنعم نأل ِ؛ِلَك يبنلا نع حصت

 .۲۹۰/۱ نيحلاصلا ضاير حرش .«ىضرملا يقري ناك ةي لوسرلا



 لكوتلاو نيقيلا يق باب -۷ [لوألا باتكلا]

 :َلاَقَف «نصحم نب ةش شاك ماقف «نولگ وتی مهر ىَلَعو ؛' "”نوُرّيطَتَي الو 2" وقالو

SSَلاَقَف  Eنأ هللا عدا :َلاَقُف رح لج ماف مٿ  

 . ِهيَلَع فم ةَساكُع اهب َكَقَبَس» : َلاَقَف ءْمُهْنِم يِنلَعُجَي

 ةيحانلا «ٌقفألادو ‹«سفنأ ةرشع نود مهو :طهر ريغصت ءارلا مضب (ظْيَمّرلا»

 . حصفأ ديدشتلاو ءاهفيفختبو فاكلا ديدشتو نيعلا مضب «ُةَساَكُع»و .بناجلاو

 كَل ٌعُهّللا» :لوقي ناك كي هللا لوُسَ نأ : ًاضيأ اهو سابع نبا نع : يناثلا 6

 ْدوُعأ مهلا .ٌتْمَصاَح كبو تبت َكْيَلِإَو ُتْلَكَوَت كْيلَعَو ءُتْنَمآ َكِبَو ءٌتْمَلْسَ

 سنإلاو ٌنِجلاَو ُتوُمَت ال يِذَّلا ْيَحلا َتْنَأ ؛ينّلضُت نا ڪن الإ ةلإ ال ؛كيّرمب

 .يراخبلا هرصتخاو ملسم ظفل اذهو ههيَّلَع ى قيم نونو

 اهلا «ليكولا مُعَْو هلا اَنْبْسَح :َلاَق < ًاضيأ او سابع نبا نع :ثلاثلا 5
 وعم دف نياثلا IT ER ءراَلا يف يقل نيج ل ميهار

 .يراخبلا هاور .ليكّولا َمُعنو هللا اَنبْسَح : اوُناَكَو ًانامُيِإ ْمُهَداَرَك ْمُهْوَّسُْح ام ْمُكَل

 يف َيِقْلَأ َنِح ل َميِهاَرْبإ لوك رخآ َناَك :َلاَق ءا ٍساّبَع نبا نع ُهَل ةياور يفو
 .ليكولا َمُعِنو هللا يِبْسَح :ٍراَثلا

 ٌماوُقَأ َةَنَجلا ُلُْدَي» :َلاَق الإ َيبَّنلا نع ءهيفيض ًةريره يبأ نع : عبارلا -
 . ملسم هاور «ريلا ٍةَدهْفأ لث ْمُهْنَدِْفأ

 .ُةَقيقَر مهبولق 0 «نولكوتم هانعم : ليق
 لوُسَر َنَمَق اّمَلَف جَن لبق لك يبنلا َعَم اَرَغ ُهَّنَأ :ه هض رباج نع :سماخلا ۸

 لَ هللا لوُسَر َلَوَتَف yT مُهنگرذأ ءْمُهَعم َلَمَق ي هلل

 ٥- يراخبلا :هجرخأ ١57/4 )۷۳۸۳(« ملسمو ۸/ ۸۰ )۲۷۱۷( )18(.

 .(5055)و )٤٥٩۳( 58/5 يراخبلا :هجرخأ سلك

  -۷ملسم :هجرخأ ۱٤۹/۸ )۲۸٤۰( )۲۷(.

 يراخبلا :هجرخأ شل ٤/٤۷ )١91١( و٥ / ۱٤۷ )٤۱۳١(« ملسمو ۲/۲۱٤ )۸٤۳( )۳۱۱(

 ”١7"( (AE) Y/Y( و)١5(.

 .ءيش مهباصأ اذإ مهيلع أرقي نأ دحأ نم نوبلطي ال يأ )١(

 . 0/١ نيحلاصلا ضاير حرش .هدحو هللا ىلع نودمتعيو نومءاشتي ال يأ )۲)

 . ٠١/۲ نيحلافلا ليلد .ةريهظلا يأ : ةلئاقلا (۳)
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 انَْيَو قبس اه َقّلَعف ةَرْمَس تحت ةي هللا لوُسَو لَو ءرَجّشلاب َنوُلظَتْسَي سالا قرف
 يِفيَس َىَلَع طرتخا اَذَه َّنإ» :َلاَقَك ءار ُهَدْنِع اَذِإَو اوعي لكك هللا ٌلوسر ادل هموت

 ْمَلَو « ًاثالث هللا :ٌتْلُق ؟يّْنِم َكْعَتْمَي ْنَم :َلاَق ءًاتلَص وي يف َوُهَو ٌتْظَقيَتْساَك مئات اتو

 ٍةَرَجَش ىَلَع اَنبَتَأ اذِإَف ءعاَقّرلا ٍتاَذب ةي هللا ٍلوُسَر َعَم اَنُك :ٌرِباَج َلاَق ةياور يفو
 ٌقَلَعم لكي هللا لوُسَر ٌفِيَسَو َنيكرْشُملا َنِم لُجَر ءاجف هَل هللا لوسرل اَهاَنْكَرت ٍةَليِلَط
 .هللا» :َلاَق ؟ىّنِم َكَْعَتْمَي ْنَمَك :َلاَقَق «ال» :َلاَق ؟ىِنْفاَكَت :َلاَقَك طراق ٍةَرَجَّتلاِ

 :َلاَق و َكْعَنْمَي ْنَم :َلاَق «(هحيحص)» يف يليعامسإلا ركب ا ةياور يفو
 و2 اوس ا و 25-0 lr و سعب 5 ۰ ا م 0

 َكَعَبمَي ْنَم» :لاقف «تفيسلا ةي هللا لوسر دخاف ودي ْنِم ٌفيسلا طَقَسَف :َلاَق . «هللا»

r rt 8 5 ريف 5 07 ° 02 001 و رز م ١ A 

 :َلاَق «؟هللا لوسَر ينأَو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدَهْشَت» :َلاَقَك .ٍذِخآ َريَح ْنُك :َلاَقَق .2؟ينم
  2 2 f 0ه1 نا ا ی مو رک 22 يع 000000 ؟ء >

 ىتاف لس :ئىلخف ‹ڭكنولتاقي موق ّعَم َنوُكَأ الو «كلتاقأ ال نأ كدهاَعأ يڻکلو ال

0 o7 ° 0 هع A Dr ىو ع 
 .ساّنلا ريح دنع ْنِم ُمكتتج :لاقف ءهباحصأ

 ت 0 8 ر ع

 نيسلا حتفب ؛ةَرْمَسلا»» ءكوش ُهَل يِذَّلا رجشلا «ُهاَضِعْلا»َو ءعجر يأ ؛َلَفَق» : لوق
f e لا 0 ا © ةكا Br, د 

 يأ «فيسلا طرتخا»َو ءواَضِعلا ٍرَبش ْنِم ماظعلا يهو ‹حلطلا َنِم ةرجشلا :ميملا مصو

 اهّمّضو ِداصلا حتفب َوُهَو «ًالولسم يأ «ًاتّْلَص» .ودي يف َوُهَو هلس .
  4مكنأ ؤول» :لوقي هلك هللا لوُسَر ٌتعمس :َلاَق هي رَّمُع نع :سداسلا - ع اليس ت ا  oه ع
 هاور «اناظي ورتو اصاَمِخ ودعت ءَرْيَطلا قْرْرَي امك ْمُحَقَرَرَل هلكوت ىح هللا ىلع نولكوَتَ هس( عسا 892 هه يجوع نسر و شيوع( قدي 2 لا 12 7 ا 7

 .«نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا

 ٌمِجرَتَو ءعوُجلا َنِم نوُبلا ةَرِاَض يأ :ًاصاَّمِخ ِراَهَنلا َلَّوَأ ٌبهْذَت :هانعم آخِرّ 
 .نوطبلا َةَقلَتْمُم يأ . ًاناطب راها

 ٠ ي : هلك هللا لوو لاق : لاق “او بزاع نب ءاربلا ةراَمَع يبأ نع :عباسلا-

o هم ر 4 5 o 2 9 2 2 2 م هس 5 و و َكْبَلِإ يِهْجَو ْتِهجَوَو ءَكْيَلِإ يفت ُتمّلْسأ ٌمُهَللا : لَك ءكِشارف ىَلِإ َتْيَوَأ اَذِإ «نالف 

  -۹يذمرتلاو :«(5174) هجام نبا :هجرخأ ) »)۲۳٤٤.«حيحص نسح ثيدح»:لاقو

 )٥۷( (۲۷۱۰) ۷۸/۸ ملسمو )۲٤۷( و١7/54/4 )۷٤۸۸(« ۷۱/۱ يراخبلا :هجرخأ -4

 .(9۸)و



 TD لكوتلاو نيقيلا يف باب -۲ [لوألا باتكلا]

 كنم اَجنَم اَلَو اَجْلَم ال كلِ بهرو دبع َكْيلإ يره ُتأجلَآَو ءَكْيَلِإ يرْمَآ ُتضّوَقَو
 َكيَليَل ْنِم كم ْنِإ َكّنِإَف .َتْلَسْرَآ يِذَّلا َكّيَِتَو ؛َتْلَوْنأ يلا كباب ٌتنمآ كيلا الإ

 .يَلَع قمم “اريح تْبَصَأ َتْحَبضا ْنِإَو «ةَرظِفلا ىَّلَع تم
 َتْيَتَأ اذإ» : ل هللا لوُسَر يل َلاَق :َلاَق ءءاربلا نع <« eT يفو
 ركذو وبا فاو ىلع شا 4 ودك درز اكونت تفت

 .«ُلوُقَت اَم َرِخآ َنُهْلَعْجاَو :َلاَق ّمُث ُهَوْحَن وحن

 نب رمع ِنب رم اغ ن نامتع نیلا دع هيك > قيدّصلا ركب يبأ نع :ٌنِماثلا ١

 َوُهَو - هل يميتلا يشرقلا بلاغ نب ّيَّوُل نب ٍبعك نب "' اةرم نب ميت نب دعس نب بعك
 ىَلَع ْمُهَو ِراَغلا يف نحَنَو َنيكِرْشُملا ماَدْقَأ ىلإ ُترط نان رو داق ةناوةرلاو
 اَم» :َلاَقَف . اَنرَصْبَأل هِيَمَدَق َتْحَت رَت ْمُهَدَحَأ أ وَ .هللا لوسر اي :ٌتلقف ءانِسوُؤُر

 .ِهيَلَع قمم 'اَمُهّقِلاَت هللا ِنْيئاب ركب ابا اي كن

 ةيموزخملا ةفيذح ةيمأ يبأ دب ده اهمساَ ةَ ما نينموُملا مأ نع :عساتلا - ۲

 يّنإ مُهّللا شا ىَلَع ٌتلَكَوَت هللا مسب» :َلاَك ءدتَب ْنِم َجَرَح اد َناَك لكي للا َّنأ : ا
 َلَهْجُي وأ لهجا وأ ءمّلظأ وأ مِلَظا وأ ءَّدَرأ وأ َلِزَأ وأ «َلَصضَأ وأ لا ْنأ كي ُدوُمأ
 اق .ةحيحص ديناسأب امهريغو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «حيحص ٌثيدح هّيَّلَع
 .دواد يبأ ظفل اذهو («حيحص نسح ثيدحال : يذمرتلا

 َجَرَخ اَذِإ :ينُمَي  َلاَق ْنَم' : ال هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق « هلو سنأ نع :رشاعلا - ۴۳

 َتيِده :ُهَّل ُلاقُي شاب الإ َةَُق الَو لوح الو ىلا ىَّلَع ُتْلَكَوَت لا مسي :- هت ْنِم

  4١يراخبلا :هجرخأ ٤/٩ )707"(. ملسمو ۱۰۸/۷ )۲۳۸۱( )۱(.

 /۸ يئاسنلاو )۳٤۲۷(« يذمرتلاو )۳۸۸٤(. هجام نباو )٥۰۹٤(« دواد وبأ :هجرخا -۲

 . عطقنم ثيدحلا دنسو ٩۲۸و 4

 .(4۹۱۷) «ىربكلا» يف يئاسنلاو ء(١۲٤۳) يذمرتلاو «(0045) دواد وبأ :هجرخأ - 4

 .«بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو

 :ةبجاوب تسيل «ةبحتسم ةمهم ننس ثالث ثيدحلا يف )١(

 .هلمع ةمتاخ نوكيل ؛ىلاعت هللا ركذو «نميألا قشلا ىلع مونلاو «مونلا ةدارإ دنع ءوضولا

 .(°۷1) "ا ملسم حيحص حرش

 . ايو هللا لوسر عم يقتلي انه (۲)
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 نيحلاصلا ضاير

 وقر ( ل سمس يول مس يا
 .مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ْناَطيّصلا ُهْنَع ١7 وختو (َتيِقَوَو تيفكو

 ناطيشل  ناطيشلا :ىنعي  لوقيف» :دواد وبأ داز «(نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقَو

 “ر r قە 06
 (؟َيِتَوَو َيِفكَو يده دق لجرپ كل فيك :رخآ

 يِتأي اَمُهَدَحَأ ناو لَك َيِبَّنلا دهع ىّلَع ناوَحأ َناَك :َلاَق هَ سنأ نعو - 4
 و 2010 ص 58 مع م و. سوس س ر

 . هوپ قررت َكْلَعَل» :َلاَقَك ةي يبنلل ُهاَحَأ ُفِرَتْحُملا اَكَشَك فرحي ٌرَحَآلاَو لك َىِنلا

 .ملسم طرش ىَلَع حيحص دانسإب يذمرتلا هاور

 . ببستيو بستكي : (فرتحی)»

 (")ةماقتسالا يف باب ۸
 ت ت

 الات سيلا نل :ىَلاَعَت َلاقَو ۰٠٠۲ :.رثمر برما اک موسا : ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ك يله او ارن اكو اات الأ ككل 1 غا لربع ارشنقتما

 كسا كق ام اهيف ْمُكَلَو َةَرْخآْلا فو الآ وحلا ىف گوارا ن ©) َدوُدَصُ

 نإ :ىَلاَعَت َلاقَو «(م۲-۰٣ :تكضُت] 4© مح روفع نم الن ن توعد ام

 يربح ةَ بأ كلوا © تر مه الو هيلع ُكَوَح الف ومس مث مآ ا
 ١۳١-١٤[. :فاقحألا] 4 ومعي أون أوناك اَمي ' ءارج اهيف

E 6 

Aoاَي :تلق :َلاَق ی نب ةايقس ةزمع يبا :ليقو ءورمع يبأ نعو -  

 طاب تنم : ق» : لاق . ريع أ E 20 ا الو مالْسإلا يف يل لَ هللا لوس

 .ملسم هاور «مِقَسا مث

 اوُمَلْعاَو ءاوُدَّدَسَو اوُبِراَق» : ي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق بط ًةريره يبأ نعو - مك

 . ؟حيحص نسح ثيدح اذه ؟:لاقو )٤0). يذمرتلا : هجرخأ 4:

Aoهتافصو هئامسأبو هتيبوبربو لجو زع هللا دوجوب ناميإلا يأ .(۳۸) 47/١ ملسم :هجرخأ -  

 ١4/١". نيحلاصلا ضاير حرش .هللا ةعيرش ىلع مقتساو «هرابخأو هماكحأو

 .075) (18175) ۱٤۱/۸ ملسمو ,(071) ۱۵۷ /9 يراخبلا :هجرخأ 5

 )١( نيحلافلا ليلد .هقيرطو هتهج نع لام يأ :ىحنت ۳۲/۲.

 ) )۲اهمدقتيو هللا رمأ امك «ىلاعتو هناحبس هللا ةعيرش ىلع ناسنإلا تبثي نأ ىه :ةماقتسالا

 707/١. نيحلاصلا ضاير حرش .صالخإلا



 ىلاعت هنلا تاقولخم ميظع يف ركفتلا يف باب 9 [لوألا باتكلا]
 ڪڪ يا ل ا ا ل ١

 STFU NSU Er aad 0 و

 ''هلََْو ةن وحرب هللا يندم  aملسم .

 ةماقتسالا :«دادسلا»ّو ءًاريِصُفَت هَ اَلَو هيِف َّرُلُع ال يِذَّلا ٌُدِصَقلا : :(ًةَبَراَقَملا»َو

 .ينرتسيو ينسبلي :«يندَُمَعَتي'َو .ةباصإلاو

 عِماَوَج ْنِم يهو :اولاق ءىَلاَعَت هللا ٍةَعاَط اط ٌموُرُل ةَماقتسالا ىّنعَم : ٌءاملعلا َلاَق

 ۰ .ٌقيِفوّتلا هللايو ؛روُمألا مان َيِهَو «ملگلا
 ىَناَعَت هللا تاقولخم ميظع يف )ركفتلا يف باب .4

 سفنلا ريصقتو امهرومأ رئاسو ةرخآلا لاوهأو ايندلا ءانفو

 ةماقتسالا ىَلَع اهلمحو اهبيذهتو

 ر الكت ر رش قلم ب انو ل وحج وب مُكَظَعل امل : ىَلاَعَت هللا لا

 لأ تيل راها لیلا ٍفكيْخأَو ضرألاو تولا يلع ف كرإ» :ىَلاَعَت َلاَقَو «؛.

 شالا 2 لَ يف ورڪر مهبوج ڪو ادوعفو امي هلآ نودي َنِذَلا (©9 ببْلألا

 لإ نورظني الفأ» : يتناك نانرم 14۰ e ما ا
2 

 0 ضر و بم کیک لای لر e ES ا د6 ® ج بيڪ لآ
 اا

 ر ےک مم

 TT E كرر 4اا شال

 OEE ْنَم سّيكلا» :قباسلا ثيدحلا ثيداحألا نمو

 تاريخلا ىلإ ةردابملا يف باب ٠

 ددرت ريغ نم دجلاب هيلع لابقالا ىلع ريخل هجوت نم ٌٌتحو

 لِ اعراس و : لاغلاق RS رسا : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 rr] :ناَرمع لار € 3 نقم َنِقَسملِل ْتَّدِعَأ ُضَرَأْلاَو توسل اَهضْرَع اًهْضْرَع ِةَّنَجَو مڪر نم َوَرْفْعَم

 لاؤسو هللا ركذ نم راثكإلا هيفو «ناك امهم هلمعب بجعي ال ناسنإلا نأ :ثيدحلا يف )١(

 ./۱ نيحلاصلا ضاير حرش .ملعلا ىلع ةباحصلا صرح هيفو «ةمحرلا

 حرش .هب هللا رمأ دقو ؛ةجيتن ىلإ هيف لصي ىتح رمألا يف هركف لمعي ناسنإلا نأ وه :ركفتلا (1)

 .(55) ثيدحلا رظنا (۳)



 نيحلاصلا اير
 :َلاَق الب هللا لوُسَر نأ : فذ ةريره يبأ نع :لوألاف :ثيداحألا امأو - ۷

 ييو ءًارِفاَك يِسْمْيَو يؤ ا مي ؛ «ٍيلظُملا للا عطقك اسف لاّمغألاب اوُرواَب
 تامار اشا ني نم رتب ند اک ًارفاك حبصيو ًانِمؤُم

 ثراحلا ن افغ a SE نضل مك ةَعورِس يبأ نع يا

 ىح ءاعِرْسُم ما م د ملَسَ َرضَعلا ٍةَئيِدَملاب ل َِّنلا َءاَرَو ٌتيَّلَص :َلاَق هن
 0 00 ر نو مالا عقل اس رجح ضب ىلإ ساتلا باقر

 E ىب

 : (ربعْلا » . هبا ْنأ ٌتهِرَكَن 3 es :ُهَل ةياور يفو

 ضف ف ْوَأ بَّهَد طق

 أ َموَي هلل يبنلل لجر لاق :َلاَق « هن ا
 . هيلع فتم .لت ىح لاق مث ودي يف نک ِتاَرَمَت َرَمَت ىَقْلَأَك نجلا يف» :َّلاَق ؟اَنأ َنْيَأَ

 لوسر اي :ٌَلاَقَف الب سلا ىلإ َلَجَر ءاج : لاق هل ةريره يبأ نع :عبارلا - ۹۰

 َرقَقلا ىّمخَت «ٌحيحّش ٌحبحَص َتناَو َقَّدَصَ ّدَصَت ْنأ» :َلاَق ؟ارجأ مظغأ ِةَق ٍةَقَدَّصلا يأ هللا
 دقو ءاذك ِنالفِلو اذك نالُفِل َتْلُق َموُقلُحلا ٍِتْعَلَب اإ ىَّنَح ًَّ “ھمت الو .ىّتِفلا ٌلُمأتو
 .ِهيَلَع قمم «ِنالفِل ناگ

 .بارشلاو ماعطلا ىرجم :4ُيِرَملادَو . سّفَتلا ىَرِجَم : (موُقلَحلا»

 لامعألا ىلإ ةردابملا ىلع ثحلا :ثيدحلا يفو ۷١/١ )١18(. ملسم :هجرخأ -۷
 .ةحلاصلا

 .)1€۳°( (١10/5١ ۱ يراخبلا :هجرخأ ۸۸

 :ثيدحلا يفو ٤۳/١ )۱۸۹۹( )١4(. ملسمو ١7١/0 )٤٠٤٤(« يراخبلا :هجرخأ -۹
 .ديهشلل ةنجلا توبث

 ٠١- ملسمو ء(۱۹٤۱) ۷/۲ يراخبلا :هجرخأ ٩۳/۳ )۱۰۳۲(.

 «ةجاحل تناك اذإ اميس الو ةالصلا نم مالسلا دعب باقرلا يطخت زاوج :ثيدحلا يف )١(

 هريغك هيَ يبنلا نأ هيفو «سانلل ءاذيإ هنأل ءهنع يهنم كلذ نإف «لبق باقرلا يطخت فالخب
 ٠۲۳/۱ نيحلاصلا ضاير حرش .ةنامألا ءادأ ىلإ ةردابملا هيفو «نايسنلا هقحلي رشبلا نم

 ةقدصلا كرتت ال يأ )۲(



 ...تاريخلا ىلإ ةردابملا يف باب ٠١ [لوألا باتكلا]
 نل < ا ۹ ورا د ستان الطاب ا جم جوع

 د .اَنأ انآ :لوُقي ْمُهْنِم ناسنإ لگ مهي مهيدي ها وسی اذ ينم ةا

 َماَم هب َّقلَمَف هذخأف ءوَّقَحِب هذآ انأ : هيو َةَناَجُد وُبَأ َناَقَ ْموَقلا َمَجحَأَق «؟هّقَحِب

 :ملسم هاور .نيكرْذملا

 قلفاو ءاوفقوت يأ :«موّقلا َمّجحأ» :هلوق .ةشّرَح نب كامس :ًةناجد 8

 .مهَسوُؤَر يأ أ : نيك رشملا ماَه» . قش يأ :

 اَم هْيَلِإ انوكشف هو كلام نب ّسنأ انيتأ :َلاَق ءيدع نب ريبزلا نع :سداسلا - ۲

 ىَّنَح ُهنِم رش ُهَدَعَب يِذّلاو الإ ٌناَمَر يتا ال ُهّنإَف ؛اوُربْصا» :َلاَقَق . جالا نم ىقلن

 .يراخبلا هاور . لک مکي نم تعيس اک ر اوقلت

 ٍلاَمْعَألاِب اوُرداب» :َلاَق ای هللا لوسَر نأ : ها هيض ةريره يبأ نع :عباسلا - ۴

 ًادنْفُم ًامَرَه وأ «ًادِسفُم ًاضَرَم د لا ا

 هاور 'اهّرَمأَو ىمدأ ٌةَعاَسلاف َةَعاّسلا وا ُرَتْنُي باع ُدَسَك اجلا وأ ًاَرِهْجُم اتوم وا

 / .«نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا

 الجر َةَاَّرلا هذه ٌنَيِطْغَأل :ربيخ َموُي َلاَك ف هللا لوُسَر نأ :ُهْنَع :نماغلا  ة؛

 اوب الإ ةزامإلا ثنا ا : هد رم لاَ هويدي ىَلَع هللا حتي ُهَلوُسَرَو هلا بُ

 هاَطْعْأَف ےب هذ بلاط يبأ نب يلع 5 هللا لوسر اعَدَق ءاَهَل ىَعذ أ َءاَجَر اهل تروا

 ملو تَقَو ّمُن ًائيش ىلع َراَسَك ؛َكِيَلَع هل هللا حّتفَي ىَّنَح تفلت الو ٍشْما» :َلاقَو ءاَماَيِإ

2 ° 

 ن ١

  -۱ملسم :هجرخأ ۱٥١۱/۷ )۲٤۷۰( )۱۲۸(.

 .(۷۰۹۸) 5١/9 يراخبلا :هجرخا -

 ثيدحلا دانسإ نأ ىلع ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۲۳١١(. يذمرتلا :هجرخأ ۴

 .كورتم نوراه نب زرحم هيف «ًادج فيعض

 .(1105) ۱۲۱/۷ ملسم :هجرخأ 4

 نع هلغشي ىتح دحلا هب زواجتي :يغطملا ىنغلاو ء«هركذو هللا ةعاط يسني :يسنملا رقفلا ()

 توملاو .ةكرحلا هعم نكمي ال ىتح :دنفملا مرهلاو «ندبلل دسفملا ضرملاو «نيدلا

 .(71057) يذوحألا ةضراع .ءانفلاب دبعلا ىلع يضقي يذلا :زهجملا



 2525222 ا نيعاسف شاب
 ال نأ اوُدَهْشَي ىح ْمُهَليا :َلاَق ؟َساّتلا ُلِتاَقَأ اذام ىَلَع هللا لوُسَر اي : خرصف تفتلي

 الإ ُْهَكاَوْمَأَو ْمُهءاَمِد َكْنِم اوعتَم دف اوُلَمَك اِف .هللا ٌلوسر ًادمحُم ناو للا لإ هلإ :ry 0 - ربان سا
 .ملسم هاور «هللا ىَلَع ْمُهباَسحو ءاي

 .ًاعلطتم تبثو يأ :ةلمهملا نيسلاب َوُه 1ٌتْرَواَسَتْق»

 ةدهاجملا يف باب ١

 OE ذل ا مي ايف اوُدَهْ نيرو :ىلاَعَت هللا لاق
 َلاقَو ۰4 :رجيب € ثيقيلا کيا ّي يح كير ديعاو# :ىَلاَعَت َلاَقَو 2[: :توبكتعلا]

 : ىَلاَعَت َلاقَو ههْيَلِإ | خليل يأ :(م :لمزخا 9 اليت ِهّلِإ لَو كير مْ من ٍرُكذاَول : ىَلاَعَت

 كيال اوین امر :ىَلاَعَت َلاقَو «[۷ :ةدردا] 4O 2 كري اريحا ور 2 لمعي نمف#

 رڍ نم اوقف امو : ىَلاَعَت َلاَقَو )° : لمتمسو ا معا ا وه يآ دنع هود رڪ ْنَم

 .ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو ب٣ :ةّرتقبلا] ےیل وب هَل ت

 ٠ - ل هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هلو ةريره يبأ نع :لوألاف :ثيداحألا امأو :

 ٍءيڌٻ يدع ّىَلِإ ٌبّرَقَت اَمَو ءٍبْرَحلاب ُهُتْندآ ُدَقَم ا اَيِلَو يل ىداع ْنَم :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنإ»
 ادق ءهَّبِح 00 لِفاوُتلاب ىلإ برقي يدب ُلاَرَي اَمَو هيلع ٌتْضَرَتْفا امي َىَلِإ ّبَحَأ

  0ُهَلْجِرَو اهب شطب يتلا ُهَديو وب ٌرِصْبُي يلا ُهَرَصَبَو

 .يراخبلا هاور دمال يِنْذاَعَتْسا ِنِيَلَو «هْتيَطْع ةثيطغأ يأس ن نإو < اهب يسمي يلا

 .ءابلابو نونلاب يور «ينّداَمَتْسا» . هَل براحم ينأب هتملعأ : تن

 د &

 اًذإ) :َلاَق ق هّبر نع هيوري اميف يب يِبَّنلا نع اهيا نبأ له اللا 4
 ادو ءًاعاَي ُهنِم ُتْبرَقَت ًاعاَرِذ ىلإ َبَرَقَت الو ءًاعاَرِذ ِهّبَلِإ ُتْب رقت ًارْبِس ىلإ ٌدْبَعلا َبرَقت

 موال عروس
 . يراخبلا او ورك يأ يشم ينال

 .(5607) ۱۳۱/۸ يراخبلا :هجرخأ - 6

 .(7585) ١9١/9 يراخبلا :هجرخأ - 5

 ءادأو هتعاطب هيلإ برقتلا هانعم» )۷٥۳١(: 578/1 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق )01(

 . «هتباثإ :هدبع نم هناحبس هبرقتو «هلفاونو هتاضرتفم



 22 ةدهاجملا يف باب ١١ [لوألا باتكلا]
 ج ا ا

 امهيف نوبغُم ِناَتَمْعِن١ : يب هللا لوسر َلاَق : لاق يو سابع نبا نع :ثلاثلا _  E ۷نل د 2 0

 .يراخبلا هاور «ٌعاَرَفلاَو ٌةَحكّصلا : سالا َنِم ٌريثك

 ُهاَمَدَق ''”َرَطَقَتَت ىح ٍليّللا َنِم ُموُقي ناگ لي َّنلا َّنأ : ا ةشئاع نع : عبارلا - 8
dar 

 وا 9ار

 اَمَو كينذ ْنِم َمَدَقَت اَم َكَل هللا َرَمَع دقو هللا لوسر اي اَذَه ُعَتصَت مِل :ُهَل ُتْلُقَ
 هداك 00 م fT fol fê fu دك
 . يراخبلا ظفل اذه ءِهيلَع قمتم «!؟اروكش ًادْبَع نوكأ ْنأ بح الكأ» :َلاَق

 . ةبعش نب ةريغملا ةياور نم نيحيحصلا يف هوحنو

 رشَعلا لحد اإ لَك هللا لوُسَر ناك :ْتّلاَق اهّنأ ءاو ةشئاع نع :سماخلا 9

 .هيلَع قَمَتُم .رّرئولا َّدَسَو َّدَجَو ءُهَلْهأ ظقيأَو ءليللا اًيْخَأ

 نع ةيانك رهو «رازإلا :؛ٌرّرْمِملا»و .ناضمر رهش ْنِم رخاوألا رشعلا :دارملاو

 يأ :يرّرْئِم ٍرْمألا اَذَهِل ٌثْدَدَش :ُلاقُي «قداّبِعلل ُهُريِمْشَت ٌدارُملا :ليقو .ءاسنلا لازتعا
9 

 يوقلا ْنِموملا» : ا هللا لوسَر لاق : لاق هو ةريره يبأ نع :سداسلا ل

E A 0429 ت ت © 0 )¥( 04 و ت 1 30 6 - 0  

 .كعفنُي ام ىلَع صرخا ." ريح لك يفَو فيعّصلا ِنِمْؤُملا َنِم هللا ىَلِإ ّبَحَأَو ريح

 ْنِكلَو ءاذگَو اذك ناگ ُْتلَعَف يْنأ ْوَل ْلَقَت الف ٌءيَس َكَباَصَأ ْنِإَو .ْرَجْمَت اَلَو شاب ْنِعَتْساو
 4 و
 يلم

- 

 .ملسم هاور «ِناطيَّشلا َلَمَع ُحَنْفَت ْوَل ناف ؛َلعَك ءاَس اَمَو شا رد :ُنُق

 .(5415) ۱۰۹/۸ يراخبلا :هجرخأ  ةال

 .(۸۱) (۲۸۲۰) ١5١/48 ملسمو ١59/5 )٤۸۳۷(« يراخبلا :هجرخأ 4

 نم (0١8)و (۷۹) (۲۸۱۹) ۸ ملسمو «(1475) 159/5 يراخبلا :هجرخأو

 .ةريغملا ثيدح

 .(۷) )۱۱۷٤( ۱۷۵ /۳ ملسمو «(۲۰۲۶) ٦۱/۳ يراخبلا :هجرخأ 48

 ٠ ملسم :هجرخنأ 55/8 )1554( )۳٤(.

 . تققشت يأ )1(

 فيعضلاو يوقلا نم لك يف هانعم» :(5114) ۳۸۲/۸ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۲(

 .«ناميإلا يف امهكارتشال «ريخ

 هللا َرَدق) اهطبض مهضعبو «لعف ءاش امو هللا ٌرَدق» : هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاق (۳)

 هللا ردق وه عقاولا اذه نأ :يأ ءرهظأ لوألا ىنعملاو «عقاولا ءيشلا رّدق يأ (لعف ءاش امو

 ۲٠١. :ديحوتلا باتك حرش .«لعف هللا ءاش امو «هللا رودقم يأ



3 5 
 ےس ساو م لل أ

 ىح و :تاوهشلاب رالا تج لاف هک ها لرش نأ :هنع :عياشلا» ١
 .هيلَع قمتم (وراَكَملاب ٌةَنَجلا

 اذه اهنيبو هنيب ىأ :هانعمب َوُهَو ؛ثّبجح» لدب «ٌتفح» :ملسمل ةياور يفو ا f 2 ټر -. ٠

 .اهلخد هلعف اذإف باجحلا

 ا ل . ىقت مق لا لِ كي: كل یا تلات لل تا

 أرقي ءار َناَرْمِع لآ حتفا مث ءاَمْأَرَقَف َءاَسْنلا َحَنَتْفا ّمُث ءاھپ گری :ٌتْلّقَف ءىَضَمَق
 م وعن وعن رم ادإَو َلَأَس لَوْ رم اَذإَو «حّبَس حيبسُت ايف ةيآب رم 9 : ًالّسَرَتَم

 َعَِس» :َلاَق مث ءوواق نِ ًاوحت ُهٌعوُكر ناگ ويلا ير ناس :ٌلوقَي َلَعَجَف ءَّمُكَر ے2 م وو و ^~ 24
2 

 :لاقق دج ؛َمُكَر امم ًابيرَك ًاليوط ماف ّمُن دْمَحلا كَل ابر دمخ ْنَمِل هللا
 0 .ياَِق نِ اير ُهُدوُجس َناَكَف ؛ىّلْعألا بر َناَحْبَس»

 َمايِقلا َلاطَأَ كيل هلي بتلا َّعَم :َّلاَق نيو دوعسم نبا نع : عساتلا-٠ ۴۳

 . هيَلَع قمم . ُهَعَدأَ و روم َلاَق ؟وپ ٌتْمَمَه اَمَو :ليق !ِءوُس ماب ٌتْمَمَه ىَّبَح د و
2 2 

 هلهأ : ةئ كيلا عبي :َلاَق لک هللا لوُسَر نع ءا سنأ نع ماعلا د 1
 .هيَلَع قمت قم (ُهَلِمَع یّقبیو لاو لها عجري : ٌدِحاَو ىَقْبَيَو ناتثا عجریف ر او

 ىلإ ُبَرْفَأ َةّنَجلا» : ل َيِنلا لاق :َلاَق هبط دوعسم نبا نع :رشع يداحلا 6
 يراخبلا هاور «كلذ لث ٌراَثلاَو "لغت كاَرِش ْنِم مكِدَحَأ 2 ءءء 0 0 0 3 8
0 

 ١ يراخبلا :هجرخأ ١717/8 )1٤۸۷(« ملسمو ۱٤۳/۸ )۲۸۲۳(.

  7ملسم :هجرخأ 18/7 )۷۷۲( )۲۰۳(.

 )۲۰٤(. (۷۷۳) 187/5 ملسمو ٦٤/۲ )۱۱۳١(« يراخبلا :هجرخأ _-- ۳
 .(0) (1950) ۲۱۱/۸ ملسمو ۱۳٤/۸ )٦٥۱٤(« يراخبلا :هجرخأ - ٤
 .(51848) ۱۲۷ /۸ يراخبلا :هجرخأ -

 ىلع اهمسقيف اهب مّلسي هنأ تننظ : انعم : (۷۷۲) 598 /؟ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )00(
 مالكلا مظتنيف ليوأتلا اذه نم دب الو «ناتعكر يهو اهلامكب ة ل ا

 ةعكرلا عكري ال هنأ ينظ ىلع بلغ ثيحب اهمظعم أرق :هانعم «ىضم مث :هلوقف اذه ىلعو .ه
 .«ءاسنلا حتتفاو زواجف .اهب ىلوألا ةعكرلا عكري : تلق ت0

 .۷۹/۲ نيحلافلا ليلد .لعنلا رويس دحأ :كارشلا (؟)



 ةدهاجملا يف باب ١١ [ل وألا باكڪلا]
 ےک ا ا ا ا اا

 ايب هللا لوُسَر مداخ ٌيملسألا بعك نب ًةعيبر سارِف يبأ نع :رشع يناثلا 5

 ؛ ِهَيْجاَحَو ووپ ِهيِتآف ا هللا لوسر ّعَم ُتيِبأ ُتْنُ :َلاَق هبل “َمَصلا ِلهأ نمو

 َوُه :ٌّتْلُق ؟«َكِلذ َريَغ َوأ» :َلاَقَك .ٍةَنَجلا يف َكَتَقَقاَرُم كلاشأ فف 'يِنْلَس» :َلاَقَق

 .ملسم هاور «ِدوُحَّسلا ٍةَرْثَكِب ٌكِسْفَن ىَلَع ينِعَأف» :َلاَق كاد

 ىلوم  نابوث نمحرلا دبع وُبَأ :لاقيو هللا دبع يبأ نع :رشع ثلاثلا - 008

 ؛ووُجسلا ِةَرْثَكِب َكْيَلَع» :ٌلوُقَي لي هللا لوسر تغمس :َلاَق هن - ع هللا لوس

 LI o تدم كد ع اساس tcl er ين صر ه2 of ساكو
 .ملسم هاور ؛ةئيطخ اهب كنَع حو «ةجرد اهب هللا كعفر الإ ةدحس هلل دجست ْنل كنإف

 لاق :َلاَق بط يملسألا رب نب هللا دبع ناومَص يبأ نع :رشع عبارلا 4
 - - .٠ ا ر 4 38 4-0 ن 2 ٠

 :لاقَو «يذمرتلا هاور «هلَمَم َنّسَحَو هَرَمُع َلاَط ْنَم سالا ٌريخ» : دا هللا لوز

 . (نسح ثیدح)

 .ةلمهملا نيسلابو ءابلا مضب «رسب)

 وم و
 نع هذ ٍرْضَنَلا ُنْب ٌسَنَأ يّمَع باع :َلاَق لو سنأ نع :رشع سماخلا 84

 يِنَدَهْشَأ هللا ني َنيِكِرْشُملا َتْلَئاَق لاتق لّوأ ْنَع ٌتْبِْع «هللا ٌلوسر اي :َلاَقَ «ردب ٍلاتِق

 :َلاَقَف َنومِلْسُملا َفَسَكْلا ٍدْحَأ ُموُي ناك امَلَك .ٌعَنْصأ ام هللا ّنَيِرُيَل َنيِكرشُملا لاَ
 -- ءالؤه ٌعَّنَص امه كَل أَربأو - ُهباَحْصَأ : ينعي  ءالؤه ّعَنَص اّمِم َكْيَلِإ ُرِذَتْعَأ ل

 نجلا ءؤاعم ّنب دعس اي :َلاَقَك ءْؤاَعُم نب ُدعَس ُهلَبْفَْساَك َمّدَقَت مف  َنيِكرشُملا :ينعُي
 ام هللا لوسر اي ٌتعطَتْسا اَمَق :دعس لاق نا نود نم ار اجا نإ دكا ترو

١ 
 0 t,o of هت ا ا ا RA E OS ر

 «حمرب ةنعط وأ «يفيسلاب ةبرض َنينامثَو اعضب هب اندجوف : سنأ لاق !عنص
 ص

. 

 )٤۸٩۹( )۲۲١(. ۵۲ /؟ ملسم :هجرخأ

 .(۲۲۵) )٤۸۸( ۵۱/۲ ملسم :هجرخأ _- ۷

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۲۹) يذمرتلا : هجرخأ

 )۱٤۸(. (۱۹۰۳) 45/5 ملسمو «(۲۸۰۵) ۲۳/٤ يراخبلا : هجرخأ

 عضوم ىلإ نووأي اوناكف ءهنكسي لزنم هل نكي مل نمو «نيرجاهملا ءارقف مه :ةفصلا لهأ 000(

 .۳۷ /۳ ةياهنلا .ةنيدملا دجسم يف للظم

 دجوت اهحير نأ ثيداحألا تتبث دقو» ٤٤/۷ )*١140(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .«ماع ةئمسمخ ةريسم نم



 ی ا ر ا ا
 إّ
 مسا ر تو <

 نمو : ل ۱

 .ِهيلَع فتم . اهرخآ لإ ۲٣[ : باّرحألا] E هلآ

 ءساّئلل َكِلذ هللا َنَرِهْظُيَل يأ :ءارلا رسكو ءايلا مضب يور «هللا َنَيِرْيَل» :هلوق
 .ملعأ هللاو ءرهاظ هانعمو امهحتفب يورو

 ؛ هل يردبلا يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع :رشع سداسلا - 1١١
 رينگ ِءيَِّب َقَّدَصتَ لُجَر َءاَجَف ءاَنروُهُط ىَلَع لِما ائ ٍةَقَدَّصلا ةيآ ْتَلَرَن امل : لاق
 !اَدَه عاص ْنَع نخل هللا نإ : :اولاقف عاصي َقَّدَصَتَق ٌرحخآ لُجَر َءاَجَو ءءارُم : اولاقف

 لإ نومي ال تلاد تقكصلا ف َنيِنِمْؤُمْلا م َنِعْرَطمْلا ترمب تيرا :ثْلَرن
 هك ين مر

 . يراخبلا ظفل اذه هوهيَلَع قمم ٠٠. :ةبرتن] (رهدهج

 ةرجألاب هرهظ ىَّلَع اندحأ لمحي يأ :ةلمهملا ءاحلابو نونلا مضب هب «(لِماَحْت»َو

 . اهب قدصتيو

 سيردإ يبا نع «ديزي نب ةعيبر نع «زيزعلا دبع نب ديعس نع :رشع عباسلا ١١

 كرات هللا نع «يوري اميف ي سلا نع « هلو ةدانج نب بدنج رذ يبأ نع «ينالوخلا

 الق امركم مكتب ثلج يسفَت ىَلَع ملا تمرح ين «يداّبِع ايد :َلاَق هنأ «ىلاعتو
 كلك ءيداَبع ا .مُكْمأ ينوٌدهَتساَق ُهتْيَدَه ْنَم لإ َلاَض EG «يدابِع اي . ا هو

 ئوس نم الا راع ْمُُّك يداجع اپ . .گنيظأ ي ىنوُمِعطَتساَق ُهُتْمَعظأ ْنَم الإ ٌعِناَج 5
 اعيوج بولا ُرِفْغأ اَنَأَو راهتلاو رليطلاب َنوُيِطْحَت من «يدابِع اي .ْمكشفا ينوسكَتساف

 يفت اوُْلْبَت ْنَلَو « ينورْضََ يرض اوليت ْنَل ْمُكّنِإ .يداّبِع اي .ْمُكَل ْرِفْغأ ينوُرِفْفَتْساَ
 لجَر بلك ىقثا ىلع اونا ْمُكّدِجَو ْمُكَسْنَِو ْمُكَرِخآَو ْمُكَلَوأ نا وَ ءيداَبِع اي .ينوُعَقنت
 ْمُكَسْنإَو مرج مخو نا ول «يداَب ام .ًاعيش يكلُم يف كلذ دار ام گني جار
 اَي . e ةَ ام ام مكن جاو ٍلُجَر ٍبْلَك رجفا ىَلَع اوئاگ ْمُكنجَ

 ُتيظْعاَق ينوُلأَسَ ٍدِحاَو ٍديِعَص يف اوُماَق ْمُكدِجَو ْمُكَسْنِإَو ْمُكَرْخآَو کوا َنأ ْوَل «يدابِع

 ١ -_ يراخبلا :هجرخأ ١187/7 )١515(( ملسمو ۸۸/۳ )۱۰۱۸( )۷۲(.

 ١ ملسم :هجرخأ ۸/ ۱۷ )۲۵٥۷۷( )00(.



 رمعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىلع ثحلا باب -1؟ [لوألا باتكلا] /
 ا الا ا

 .َرْحَبلا َلِخْذأ اَذِإ "”ظْيخملا قني امك الإ يِ امم كلف قت مَن اَم ُهَتَلاْسَم ِناَسْنِإ لگ

 دمبل اريك دج نق احا كيلوا مث نفت اًهيصخأ ْمُكُلاَمْعأ يِ اَمَّنِإ يدا اي
 سفن ال[ و لف كلف دو وفا

 وع <

 . ملسم ه هاور . هيتبكر ىلع e ثيدحلا اذهب ٌتَّدَح اَذِإ سيردإ وبا َناَك : درع لاف

 فرشأ ثيدح ماشلا لهأل َسْيَ :َلاَق هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا نع انيورو

 7 ثيدحلا اذه نم

 رمعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىّلَع ثحلا باب ۱۲

 مب :ریاتر س ماع 44 نم هيف رُڪ ا رعت روا : ىَلاَعَت هللا ناق
 ىللا تسلا ؟ةَنَس نيس ْكْرْمَعَن ْمَل وأ هانعم :َنوُقَّمَحُملاو سابع نبا َلاَق

 هلاق َةَنَّس َنيعَبْرَأ :ليقو ّةَنَس ةَرْشَع ينامث هانعم :ليقو ٠ لات هللا ءا نإ کد
ieه2  

 اَذِإ اوناك ةئيدملا َلْهَأ نأ | قو ٠ ًاضيأ سابع نبا نع لنو قورسمو يبلكلاو نسحلا

 مکءاجو» : ىَلاَعَت هلوقو .عوُلبلا َوُه : ليقو ءةَدابولل ٌعَّرَمَت َةَنَس َنيعُبرأ ْمُهُدَحَأ علب
 هلاق ءٌبيّشلا :ليقو ف يبّنلا ّوُه :روهمجلاو سابع نبا لاق مب ريفر دلا

 .ملعأ هللاو . امهريغو ةنييَع نباو ُةَمِرْكِع

 َرَدْعأ» :َلاَق لي َيبّنلا نع ف ةريزغ يباع :لوألاف ثيداحألا امأو _ ۲

 .يراخبلا ءاور هت نیتی علب ىتح لج رکا رشا ىلإ هلا

 اإ لُجرلا ٌرَدْعَأ :لاقي .ةَّدُملا هذه ُهَلَهْمأ ْذِإ ًارذُع ُهَل كري ْمَل هانعم :ءاملعلا لاَ

 . ِرذعلا يف ةياغلا ّعَلَب

 ردب غاَيْشأ َعَم يِنلِخدُي هيف رمع ناگ : لا “ايو سابع نبا نع : يناثلا ١١
5 

 :ةَمُح َلاَنَق 1هم ۶ بأ اَنلو انعم اَذَه لذي َمِل :َلاَقَف ءوسفن يف َدَجَو ْمُهَضْعَب نأكف

 .(5119) ۱۱۱/۸ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 )٤۲۹٤(. ۱۸۹/۰ يراخبلا :هجرخأ _- ۳

 ىلإ بيرقت اذه :ءاملعلا لاق» ۳٠١/۸ )۲١۷۷(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .«ةربإلا :طيخملاو . ًالصأ ًائيش صقني ال هانعمو «ماهفألا

 . 779/١ ةياهنلا .هيتبكر ىلع سلج يأ (۲)

 )١171(. ؛راكذألا» هباتك يف فنصملا قيلعت رظنا (۳)



 س ليه حس للاب ل حسيب مج 5956

 الإ ٍئَموَي يناعد هنأ تيار امف ْمُهَعَم ييڳَڪا وي تاذ يناعدُ الع تي ياا
 ١ :رستنا <09 حملو هلآ رض ءا اًذإ» : هللا لوق يف نوُلوُقت اَم :َلاَق ءْمُهَيِريِل
 لِي مَ مشب تكسو ءال تو ارض اإ ُرْفَتسَتو للا دمخ انه : : مهضعب لام
 َوُه :ُتْلُق ؟لوقت امف :َلاَك .ال :تلقف ؟سابع َنب اي لوقت كلذ :يل لاقف اعيش
 :رمتدا 6€ ْحَنَفْلاَو ولآ رصن ءآج ال : َلاَق هَل ُهَمّلعأ لي هللا لوُسَر لجأ
 [+ :رصتلا] 4© بَ داك ہک تاو كير ِدْمَحب و َكِلَجَأ ةمالع كلذو(و
 . يراخبلا هاور . لوقت اَم الإ اّهْنِم ملعأ اَم : لو رمع َلاَقَف

 ْتلَرَن نأ َدْعَب الص ي هللا لوُّسَر ىّلص اَم :ْتَلاَق ءا ةشئاع نع :ثلاثلا- ٤
 نك كتاكشا EER متد 46 حلاو لن و ير

 هيَلَع نَمَتُم “يل ٌرِفَْغا هللا َكِدْمَحِب

 هير يف وفي لأ روعي ۵ا لرش اگ :اهنع نيحيحصلا يف ةيادد يفد
 :ىنعم .َنآرُقلا ُلَوأَتَي .'يِ ٌرِفَْغا مُهّللا ٌكِدِمَحِبَو اتر مهلا كنا :ودوكُسو
 كير ِدْمَحي ْحّيَش» :ىَلاَعَت هنوف وح و ا نآرُقلا ُنوَأَتي»
 ٣[. :رصتلا] رون أو

 كتاَحِبْس» : َتوُمَي نأ لبق لوفي َن أ ركب لَو هللا لوُّسَر ناگ :ملسمل ةياور يفو

 هله ام ؛هللا لوُسَر اي :ٌتْلُق :ةشئاع ْتَلاَق .هَكِيَإ بونا ركشا لمَ ملل

 اهُبلُق اهنيأَر اإ يما يف ٌةَمالَع يل ْتَلِعج» :َلاَق ؟اًهُلوُقَت هن اهتثدخأ َكاَرأ يتلا ٌتامِلَكلا

 .«ةروسلا رخآ ىَلِإ ١.... :رت 6€ َحَمَمْلَو هَل هلأ رصن ءآج ادو

 هللا ٌرِفْعَتْسأ وِدمَحِبَو هللا ناَحْبس» :ٍلوَق ْنِم و ريكي كك هللا لوسر ناگ :ُهَل ةياور يفو
 ودمي هللا ناب لوق ْنِم ركن ار ا لوسا لغ لاف .اوْيَلِإ ٌبوتأو
 اهُنْيَر اذإف يتّمُأ يف َةَمالَع ىراس يّنأ يّبَر ينرّبخ أ :َلاَقَق ؟هْيَلِإ ٌبوثأو هلل هللا ٌرِفْعَتْسْأ

 اج اًذإ : eS : لوق ْنِم ٿرٿَكأ
 س جور ل ا 22

 اًملوفأ هلآ نِيِد يف َنوُنْخدَي سال تارو ءةّكم حتف ١( :رصتلا] 4O لاو مَ
 . :رصتلا] 4O ا ناڪ هَ EY كير دم حص ©

 (۲۱۸)و (۲۱۷) )٤۸٤( ۵۰ /۲ ملسمو «(۹1۸٤)و (1151) 5١١/5 يراخبلا :هجرخأ _- ۴

 .(۲۲۰)و (۲۱۹)و



 ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب ١١ [لوألا باتكلا]
E Eتلا... < ا  

Eا اسك دا  

 .هيلَع فم . يحولا ناگ ام َرْثْكأ يقو ىَبَح < ِهتاَقَو

 000 اکل

 . ملسم هاور «ِويَلَع َتاَم اَم

 ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب ١

 : ىَلاَعَت َلاقَو مرو :ةرسقبلا) يلع مي هل َّنِإَك ربح نم اوم هللا لاق

 لامع ْلَمْمَي نم :ىَلاَعَت َلاقَو «ىوب :يسوير چا لمي ريَ نم ولعن امره

eةئيئاتجلا] 2مل الص َلِمَع نمو :ىَلاَعَت َلاقَو مپ : 

 .ةريثك بابلا يف تايآلاو مه

 ايو ذنف ةرصحنم ٌريغ يهو ًادج ةريثكف ثيداحألا امأو

 لاق هيض > ةَداَن نب بدنُج رذ يبأ نع :لوألا - ١

 .اوِليِبَس يف ٌداهجلاَو شاب ناميإلا» :َلاَق ؟لَضْفَأ ي 000

 00 :َلا 0 ْنِإف :ٌتْلُق .«ًانَمَك اَمرثكأَو اقلها دنع '1اسقنا» :

 :َلاَق ؟لَمَعلا ضْعَب ْنَع ُتْفْعَض ْنِإ كْيأرأ ءهللا لوُسَر اي :ُتْلُق ا هنت

 i ؛سالا نڪ رَ

 اذ يأ :ةمجعملاب « ًاعئاض» يورو نوؤهتملا وه اذه ةليوتلا دالا ؛عِناًصلا»

 .ةلعؤ لوا ات نُ ال يزل :«قرخالاو» «ٌكِلذ ّوحنو ٍلايع ْوَأ رقف ْنِم عايض

 و

Gn 35 ىَلَع ٍدْبَع ِدْبَع ل تعبي : هلك هللا لوسر 

 لك ىَلَع ٌحبْضَي» :َل اك لک هللا لوسر نأ : هيض ا ًاضيأ رذ يبأ نع :يناثلا - 6
 2 ىلا 2 a E ت ا € ھه

 ةليلهت 5 كَدَص ةديِوحَت لگو TT ةَقَدَص ْمُكِدَحَأ نم ىَمالَس

 م
 هم” ع

 8 ماا هو كاع زل ل ور

 ئزجيو «ةقدص َدَص ٍرَكْنَملا ِنَع يهو ٌةَقَدَص يفوُرعملاب ٌرْمأَو ةَ َةَدَص ةَريبكت لکو ‹ةقدص

 . ملسم هاور 'ىَحُضلا َنِم امُهْعَكَرَي ِناَنَعْكَر كلذ ْنِم

 .(75015) ۲۳۸/۸ ملسمو ۲۲۲/٦ )٤۹۸۲(« يراخبلا :هجرخأ

 .(۲۸۷۸) ١16/8 ملسم :هجرخأ 5

 55/١ )۸٤(. ملسمو 75018(2) ۱۸۸/۳ يراخبلا :هجرخأ

 .(۷۲۰) ۱٥۸/۲ ملسم : هجرخأ

 .(85) ۲۸۰/۱ ملسم حيحص حرش .اهدوجأو اهعفرأ : يأ )۱(



55 ® 
 | :ميملا حتفو ماللا فيفختو ةلمهملا نيسلا مضب در (ىَمالّسلا»

 : هلك بسلا َلاَق :َلاَق ءُهْنَع :ثلاثلا 9

 يف ُتْدَجَوَو ءٍقيرّطلا ٍنَع "طامي ىنألا اًهِلاَمْعَأ ٍنِساَحَم يف ٌتْدَجَوُف 1 اًهكيَسَو
 .ملسم هاور «ُنَكْدُت ال ٍدِحْسَملا يف ُنوُكَت هَ ةَعاَخنلا اًهِلاَمعأ "”ئِواَسَم

 َنوُلَصُي ءروجألاب رولا لهأ َبََد هللا َلوُسَر ای :ةرلاق اسان نأ ؛ هَ : عبارلا - 1١
 هللا َلَمَج ْدَق سلو: لاق «ْمهِلاَوْمأ ٍلوُضُفيَنوُكَدَصميَ ET کک

 لگو ؛ةَقَدَص وَديِوحَت َديوحَت لَو ةَقَدَص ةريبكت لَو ةَدَص ويست E هب َنوكدَص دَ ام مَ
 رع عضب يفو 5 ةَقَدَص ركنُملا ِنَح يهو ٌةَكَدَص ٍفوُدْمَملاِب ماو ّدَن دص وايل

 ْوَل مارا : َلاَق ؟ر هه ايف هل ةوقيو ةنرؤش انذغأ يابا لا لوسر اي :اولآق «ةكَّدَص
 يارو اخ 41016 الغلا ين ار اإ َكِلَّدكف ؟ٌرزو هَل َناكأ مارح يف اَهَعَضَو

 د اهَدِحاَو لاؤمألا :ةثلكملا ءاثلاب «روثدلا»

 لو انيك قورمملا ف نرقشت ال : ال بتلا يل لاق : لاق هلع : سماخلا _ 1

 . ملسم هاور «قیلط وجوب َكاَحأ ىَقلَت ن

 ّنِم ىَمالُس ّلُك» :ِلي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهيَذ ةريره يبأ نع :سداسلا- 7
 لجّرلا ٌنيِعْنو «ةقَدَص نيتثالا نيب لغت : سمشلا هيف هيف ٌعلطَت موي لك َةَقَدَص ويلَع سانلا - و 0 م 5 ول 4-0 2 3 ر ر

 كبو :ٌةَقَدَص هيلا ٌةَمِلَكلاَو ةَكَدَص ُهَعاَتَم اَهْيَلَع هَ كرت ذأ اَهْيَلَع ُهَلِيْحَتَك ويَباَد يف a TT r تە ل وَ موو ميلا وی ت .٠
 .هيَلَع قمم ةَكَدَص ٍقيرطلا نَع ىدألا ظيمُتو ٌةَقَدَص َةالَّصلا ىَلِإ اهيشمت ٍةَوظَح

 .(001) ۷۷/۲ ملسم :هجرخأ -۹

 )1١١5(. ۸۲/۳ ملسم :هجرخأ -۰

1 

 أ

 .(5777) ۳۷ /۸ ملسم :هج 2 ل

 رج )1١١9(. ۸۳/۳ ملسمو .(5949) 1۸/٤ يراخبلا :هج - ١

 .ةشئاع نع AY /Y )٠٠۷( ملسم :هجرخأو

 )١( ةياهنلا . ىحتيو لازي ٤/ 8٠١".

 بحاصب صتخي ال مذلاو حبقلا اذه» :(001) ۳۷/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ()

 .«هوحنو كح وأ نفدب اهليزي الو اهآر نم لكو وه هيف لخدي لب «ةعاخنلا
 هب ىون اذإ ةدابع نوكي عامجلاف» ٠٠١/5 )٠0١5(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۳(

 .«فورعملاب اهترشاعمو ةجوزلا قح ءاضق



 دلا وخلا قرط ةرثك نايب يف باب ل" [لوألا باتكلا] ”CN ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب ٠۴- [لوألا باتكلا]

n 5 5 81و ر 6 تا ل ا 2-  

 لك َقِلُخ ُهْنإ» لب هللا لوُسَر َلاَق :ْتَلاَق ءار ةشئاع ةياور نم ًاضيأ ملسم هاورو

 هللا للَمَو .هللا َدِمَحو هللا َرَّبَك ْنَمَف ءلّصْفم ةئمثالثو َنيَتِس ىَلَع مَآ يِنَب ْنِم ناسْنإ
 a 2 51 هدم < of م ہا ر س يم مع 20 0 سة ع

 نع امظعع وأ «ةك وش وأ «سانلا قيرط ْنَع ارجح لّرَعَو هللا َرْفْغَتَساَو هللا حبَسَو

 0 2 ےس 0 ت ص ص o < o . هما سلع ەچ هَ
 ىِيسمي هنإق ةئمثالثلاو َّنيَتسلا ددع ءركنم ْنَع ىَهن وأ «فروّرْعَمِب َرَمَأ وأ « سانلا قيرط

 ص سمس لعل 0 2 وه ماس
 .؛رانلا نع هّسفن َحّرَحَر دقو ٍذِكِموَي

 هللا دَ ءَحاَر وأ دحسملا ىلإ اَذَع ْنَم» : لاق فال َنِبَنلا نع هلع :عباسلا - 1۲۳

 .ِهيَلَع مم حار وا اَدَع اَمَّلُك الر ِةَنَجلا يف ُهَل
 4 1 و

 . فيضلل ًايهي امو قزرلاو توقلا :؛ُلّوْنلا»

 نرِقخت ال ءِتاَمِلْسُملا َءاَسِن اَي» :ِهلكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق «ُهْنَع :نماثلا ١64
 - تلي

 الا

4 

 .هيَلَع قمم '' «ةاش َنِسْرِف ْوَلَو اًهَتَراَجِل ٌةَراَج
 .ٍةاَّشلا يف َريِعَتْسا امير : َلاَق َِباَدلا َنِم ٍرِفاَحلاك ٍريعَبلا ّنم نسرفلا : يرهوجلا َلاَق

 نوّتِسو ٌعضب وأ َنوُعِبَسَو ٌعضب ناميإلا» :َلاَق ب َنَِّنلا نع هّهْنَع : عساتلا - 6

 ٌةَبعُس ءايحلاو ءقيرّطلا ِنَع ىّدألا ٌةَطاَمِإ اَماَنْدَأَو ها الإ هلإ ال :ُلوَق اَهْنَضْناَك :ةَبْعُس

 .هيَلَع قمم 'ناميإلا ّنِم
 .ةعطقلا :«ًةبْعَشلا»و .حتفت دقو ءابلا رسكب ةعست ىَلِإ ةثالث نم ؛ٌعضبلا»

 ِهِبَلَع دشا قيرطب يشمي لُجَر امَتيَب» :َلاَق لكي هللا لوُسَر نأ :ُهْنَع :رشاعلا 7

 ّنِم "'ىَرْثلا لگا ُتَهْلَي ٌبْلَك اّذإف َجَرَح م برش اَهيِف َكَرَتَ ارغب َدَجَوَف ءُنشطَعلا

 “١ - يراخبلا :هجرخأ ١/577( 178( 2ملسمو ۱۳۲/۲ )559(.

 .(۱۰۳۰) ٩۳/۳ ملسمو ((5057) ۲۰۱/۳ يراخبلا :هجرخأ 29 84

  6يراخبلا :هجرخأ ١/4 )٩(« ملسمو ١/45 )0”7( )08(.

  565يراخبلا :هجرخأ ١/۱۷۳( 54( /۳و ۱٤۷ )۲۳۹۳( /4و ۲۱۱ ) »)۲٤۹۷ملسمو ۷/٤٤

 )10۳( )۲۲٤( و)ه١6(.

 ةقدصلا نم ةراج عنتمت ال هانعم» ٠١١/٤ )1١70(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 اق ناك نإ نشبت اني درجت نب اهي دوخ لا اهراقختاو اينالقتسال انيتراجل ةيذعلاو

 .«مدعلا نم ريخ وهو «ةاش نسرفک 5

 .7؟١/7١١7 ةياهنلا .بارتلا :ىرثلا (۲)



 د <
 َلَرتَف يم َمَلَب دَك ناگ يذلا لشي ٍسطَعلا َنِم ٌبْلَكلا اَذَم عب ذم : لولا لاقت .شطلا
 ل ؛َبْلَكلا ىَقَسك ّيِقَر یئ ويفب ُهَكَسنأ مث ءا فح ُهَفُح المك ٌرثبلا

9 

 ممم“ رجا ٍةَبْطَر ربك لگ يف» :َلاَّقف ؟ًارْجَأ مابا يف اتل نإ «للا لوُسَر اي :اولاق

 :امهل ةياور يفو (دّنَجلا ُهَلَخْدأَف هَل َرْمَعَف هَل هللا َرَكَشَف» :يراخبلل ةياور يفو

 «ليِئاَرْسإ يِنَب اَياَمَب ْنِم "فب هار ْذِإ طلا ُهلتقي اگ ْدَق ٍةّيِكَرِب فيطُي بگ امَتَيب»

 .رئبلا ىِهَو :1ِةّيِكَر» لوح رودي :؛ٌفيِطُي»َو . فخلا :«قوُملا»

 ٍدنَجلا ىف ٌبلقَتَي الجر تبار دقَل» :َلاَك ءال نبنلا نع «هنع :رشع يداحلا - ۷ تر 4 of ° م 370 0 ريمه
 .ملسم هاور 'َنيِوِلْسَملا يذؤت تناك ٍقيرطلا ٍرْهظ ْنِم اًهَعطق ٍةَرَجْش يف 7 3 . مث اه ينس ىلا لم هوك ° سسوس يسم < لاا .

 جلا لِخدأَ : يذوب ال نيملتملا

 SS :امهل ةياور يفو

 . ههل َرَْفَكَف هل هللا َرْكَشَق

 روا ااو ف هلك لو لا لاف ا ةن :رشع يناثلا ۸
e 11 م و 00  oه مس 25 هج 0  

 نمو ءٍماّيأ ٍةئالث ُةَءايِزَو ٍةَمُمُجلا نيبو هيب ب 1م هل رفع تص ناو حمس ةَممُجلا ىَنآ مث

 .ملسم هاور “امل ْدَقَف اًضحلا سَم

 (۱۲۷) 0١/5 )١9١5(و75/8 )۱۹۱٤( ملسمو .(565) ١717/١ يراخبلا :هجرخأ - 37

 .(59١)و (۱۲۸)و

 .(۲۷) (8610) ۸/۳ ملسم :هجرخأ 64

 ىلإ ناسحإلا ىلع ثحلا هيف» :(5555) 1508/7 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )1(

 .«هلتقب رمؤي ال ام وهو «مرتحملا ناويحلا
 ١/ 1١44. ةياهنلا .ةيناز ةرجاف : يغب (۲)

 نيسحتو بابحتسا :ثيدحلا يف» :(807) ۳۲۸/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۳)
 ميدقتو «ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإو ءاضعألا كلدو ءًاثالث ًاثالث هب نايتإلا هناسحإو «ءوضولا
 «بحتسم ةعمجلا موي مامإلا جورخ لبق لفنتلا نأ هيفو «ةروهشملا هننسب نايتإلاو «نمايملا
 .؛ةبطخلا ةلاح يف ثبعلا عاونأ نم هريغو اصحلا سم نع يهنلا هيفو



 7 ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب -1؟ [لوألا باتكلا]

 وأ ءُمِلْسُملا ُدْبَملا اَّضَوَت ل :َلاَق الي هللا لوُسَر َّنأ :ُهْنَع :رشع ثلاثلا 8

 ِرِخآ عم ْوَأ ءِءاَملا َعَم ويني اهبل َرظَن ةكيطح لڪ وهجَو ْنِم َجَرَح ُهَهْجَو َلَسَعَق ُنِوؤُملا
 عم وأ ءِءاَملا عت هات اهئ ناگ ةكيلخ لگ ویب نم جَرَ وبك لَ اذ

 رِخآ ْعَم وأ ءاَملا َعَم هالجِر اهتشم ٍةَئيِطَح لك ْتَجَرَ هيل َلَسَك اد ِءاَملا رظق رج
 . ملسم هاور ا

 ٌةَعمُجلاَو ءُسْمَكلا ُتاَوَلّصلا» : لاق ل هللا لوُسَر نع هُّهْنَع :رشع عبارلا - ٠١

 .ملسم هاور هرْئاَبَكلا ِتبيمْجا اَذإ َّنُهتيَب اَمِل ٌتارْفَكُم َناَضَمَر ىَلِإ ْناَضَمَرَو ءٍةَعْمْجلا ىَلِإ

 ی ام ىَلَع ملأ الد : كك هللا لوسَر لاق :َلاَق ءهْنَع :رشع سماخلا7 ١

 وشل ٌغاَبْسإ» لاك ولا ل وسو ام ل «؟ٍتاَجَردلا وپ حري اًياَطَحلا هب هللا

 ْمُكِلذَك ةالصلا َدْعَب ةالصلا ٌراَظِيْناَو ءِدِجاَسَملا ىلإ احلا ٌةَرْثَكَو .2"!وِراَكَملا ىَلَع

 . ملسم هاور

 ا ا لَ e م

 .رصعلاو حبصلا : «نادربلا»

 َرَكاَس وأ ٌدْبَعلا َضِرَم اإ :ِِلي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَع :رشع عباسلا ١1

 . يراخبلا هاور ؛ًاحيِحَص ًميقُم لمعي نا ام لم هل َبِيَك

 .وم.ر ثار 00 ر
 ِفوُرْعَم لك» : الك هللا لوسر لاق :َلاَق هذ ٍرباَج نع :رشع نماثلا 7 4

 . هلو ةفي ةفيذح ةياور ْنِم ملسم هاورو «يراخبلا هاور هةَكَدَص

 .(۳۲) ١58/١ )۲٤٤( ملسم :هجرخأ 2-68

 1١55/١ )۲۳۳( )١15(. ملسم :هجرخأ _-- ۰

 ۱١۱/۱ )۲١۱(. ملسم :هجرخأ ١

 .(570) ۱۱٤/۲ ملسمو ١/ ١5١ )٥۷٤(« يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(1145) ۷۰/٤ يراخبلا :هجرخأ _- ۳

 .رباج نع (1۰۲۱) ۱۳/۸ يراخبلا :هجرخأ 4

 .ةفيذح نع )٠٠٠١( ۸۲ /۳ ملسم :هجرخأو

 ملأو دربلا ةدشب نوكت هراكملاو «همامت ءوضولا غابسإل» :(۲۵۱) 1۲/۲ يوونلا لاق (۱)

 » . . مسجلا



 الإ اتر نيرغي ملثم نو ام» :ةلكك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءُهْنَع :رشع عساتلا © Ai A 0 ٠ انك نإ 0 7 نا 3 00
 َةَكَدَص هَل ناگ الإ ٌدَح 10 ٌةَقَدَص هَل هني ٌقرس امو :ةَقَدَص هل هني لک ام ناگ a2 هع 00 02 هو م 000 22 < عه سل رك 2 ََس

 . ملسم هاور

 الإ ري الر ٌةباَد اَلَو ْناَسْنِإ ُهْنِم َلُكأَيَك أ اسرع ْمِلْسْملا ُسِرْفَي ال : 0

 َعَدْرَي اَلَو اسر ٌمِلْسُم ُسِرْغَي الد :ُهَل ةياور يفو .'؛ةمايِقلا موي ي ىَلِإ ةقّدَص هَل ناگ
 . هَ ةَقَدَص ُهَل ْتَناَك الإ يس الو 2 ا

 . هصقني يأ «هٌؤَّرَرَي' :هلوق . هيَ سنأ ةياور نم ًاعيمج هايورو

eكلذ غلبف ٍدجسملا برق ولفتت نأ ةملٌّس و دارا لاف هلع  
 «؟دجسملا َبرُق اوُلِقَنَ ْنأ َنوُديِرُت ْمُكَنأ ينَمَلَب ذك ُهَنإ» :مهل َلاَمَك ب هللا لوسر
 ْمُكَراَنآ بتكت ءْمُكَراَيِد ََمِلَس ينَب» :َلاَقَق .كلذ 0 دق للا َلوُسَرْأَي مَعَ : اوُلاقف

4 
 دق

 . ملسم هاور ارد ٍةَوطَح لك نإ :ةياور يفو

 0 ال و

Seاق « نط ا  
 e الص ُهئِطْحُت ال َناَكَو نم ٍدجْسَملا َنِم َدَعْبأ ًالجَر ٌمَلغأ

 2 0 ام :َلاَمَك ؟ءاَضْنَّرلا يفو ءاَمْلَّظلا يف ُهْبَكْرَت ًاراَمِح َتْيَرَتْشا
 «يِلْمأ ىلإ ٌتْعَجَر اذِإ يِعوُجْرَو ٍدِجْسَملا ىلإ ياَسمَم يل َبَنْحُي ْنأ ٌديرأ يّنإ جلا

 .ملسم هاور هلک كلذ َكَل 2 هللا َعَمَج ْدَق» :هلكَي هللا لوُسَر لاق

 .رباج ثيدح نم )١١( و (۸)و (۷) )١1567( ؟ا//5 ملسم :هجرخأ _- ٥
 ثيدح نم (۱۳)و (۱۲) ۲۸/۰١ )١65( ملسمو «(۳۲۰) ٠١١/۳ يراخبلا :ةحرخأو

 :شنأ

 .رباج ثيدح نم (۲۸۰) (150)و (۲۷۹) (5541) ۱۳۱/۲ ملسم :هجرخأ 5
 .سنأ ثيدح نم (۱۸۸۷) ۲۹ /۳ يراخبلا :هجرخأو

 .(53) ۱۳۰ /۲ ملسم :هجرخأ 7

 :ةباهذلا يف ته امك ةالصلا نم حرجا



 ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب ١١ [لوألا باتكلا]

 .؛َتْبَسَتْحا اَم َكّل َّنإ» :ةياور يفو

 .ديدشلا رحلا اهباصأ يتلا ٌضْرَألا :«ُءاَضْمَّرلا»

 لاق : 0 ايو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دمحم يبأ نع :نورشعلاو يناثلا
 ؛ اًهْنِم ةَّلْصَحِب ْلَمْعَي ٍلِماَع ْنِم ام ِزْنَعلا ٌةَحيِنَم اًماَلْعأ : ةَلْضَخح َنوُعَبْرأ» : هلك هللا لوُسَر
 . يراخبلا هاور ههنا اهب هل | هَلَخْدأ الإ ءاَمووُعْوَم ٌقيِدْصَتو اَهِباَوَت َءاَجَر

 هيل اَمر مَن اهبل لكي اال يلعب ْنأ :«ةَحينَملا»
 فب َيبَنلا تعمس :َلاَق هو متاح نب ب يِلَع نع :نورشعلاو ثلاثلا

 دوف < سو

 .ِهيَلَع م قرم مشب د ْوَلَو َراّثلا اوقتا» :لوقي

 ار هلک الإ حا نِي ْمُكنو ات ام» : ل هللا لوُسَر لاق :َلاَق هُهْنَع امهل ةياور يفو
 ىرت الق نور دب مق امالا 0 ا

 ٍقَرْمَت قش وَلَو َراَنلا اوُقَت هتاف ءِوِهْجَو َء اًقلِت راّئلا الإ ىَرَي الف ِهيِدَي َنْيَب رظنيو َمّدَق ام

 وي وع ذي نق نق

ENEِنَع ىَضْريل هللا نإ» : كو هللا لوُّسَر لاق : لاق كيو سنأ نع :  
 .ملسم هاور اهبل ةد رشا َبرْشَيْوَأ اَْيَلَع ُهَدَمحيِك «ةَلُكألا َلُكأَي ْنأ ِدْبَعلا

 .ُةَوْشَعلا وأ ٌةَوْدَعلا َيِهَو :ةزمهلا حتفب (ُهَلُكألا»َو

 لك ىَلَع» :َلاَك فالك يتلا نع بط ىسوم يبأ نع :نورشعلاو سماخلا - ١

 .(57731) ۲۱۷/۳ يراخبلا :هجرخأ 26

 (01015)57) 85/9ملسمو «(۷۵۱۲) ۱۸۱ /4و )۱٤۱۷( 175/5 يراخبلا :هجرخأ 9
 .(54)و

 )۲۷۳٤(. ۸۷ /۸ ملسم :هجرخأ _- ۰

  0١يراخبلا :هجرخأ ۸/ ٠١ )1۰۲۲(« ملسمو ۸۳/۳ )۱۰۰۸(.

 اهفصن  نيشلا رسكب  ةرمتلا قش» ٠١9/5 )٠١٠١(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 وه :نامجرتلاو .رانلا نم ةاجنلل ببس اهليلق نأو «ةقدصلا ىلع ثحلا هيفو ءاهبناجو

 .رانلا نم ةاجنلل ببس ةبيطلا ةملكلا نأ هيفو ناسلب ناسل نع ربعملا

 لكألا نم ةدحاولا ةرملا :ةلكألا» ٤٠٥/۹ )۲۷١١(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (؟)
 ىلع رصتقا ولو «برشلاو لكألا بقع ىلاعت هللا دمح بابحتسا هيفو «ءاشعلاو ءادغلاك
 .«ةنسلا لصأ لّصح هلل دمحلا



 نياسلا شا 0
 لم

 :َلاَق «ٌقَّدَصَتَيَو ُهَسْفَت ُعَنْنَيَ عفيف ِهْبَدَيِب َلَمْعَي» : لاق ؟ْدِجَي ْمَل نإ َتيأرأ :َلاَق دَقَدَص م

 ءْعِطَتْسَي ْمَل نإ ٌتيأرأ 7 «“فوُمْلَملا ةَجاَحلا اد ُنيِعُي١ :َلاَق غنت ل نإ کب ف

 ءرشلا نَع ٌكِيْمُيه :َلاَق ؟َلَعْمَي ْمَل ْنِإ َتْيَأَرأ :َلاَق «ِرْيَخلا وأ ففوُرْغملاب ٌرْمأَي» :َل 0
 سم

 . هيَلَع قمتم (ٌةَكَدَص 2

 ةدابعلا يف داصتقالا يف باب 4

 َلاقَو «عمدا١ :هلط] 4© نل نافل کل لأ ام م 9 هطل# » :ىَلاَعَت هللا لاق

 ۱۸١[ ٠ :ةَرَقبلا] رسما م مكب ديرب ال لو رسل مكحب هَل 1 دیر لا

 اوزه نم : لاق 00 اهدنعو اَهْيََع لخد ال يلا نأ : اتو ةشئاع نعو - ۲

 هللا َّلَمَي ال شاو 9 مط ب امي ْمُكيَلَع هما :َلاَق . اًهِتالَص ْنِم ٌرُكْذَت ةئالف وه : ْتَْلاَق

 .يَلَع قمتم .هيَلَع ُهْبِحاَص َمَواَد اَم ِْيَِإ ِنيّدلا ٌبَحَأ َناكو «اولَمَت ىح
 00 ياي - تص

 و منع او ُعطْقَي ال شا َّلَمَي اَل» ىَتْعَمو .رْجّرَو يْهَن ُهَمِلَك : «ةهمالو

 ةول ا نأ دل يتق ا ا ىلع كالا ا كارب ا
 و ر ى قم وو < ا

 . ْمُكْيَلَع ُهَلْضَفَو ْمكَل هباوت موذي ِهيَلَع َماَوَدلا

 دولاشي يب يللا جاوز ٍتوُيب ىلإ
 دقو هلك يللا ّنِم ُنْحَن َنْيأ ١: اوُلاَكَو اموات نك اوريخأ املك لكي َيَِنلا ََداَبِع ْنَع

 2 عا يع و ع م مص تر 0 و ل
sSَلاقَو . ًادبأ َليّللا يّنَصَأَك انآ امأ : :مهدح دحاأ لاق 2  

 َجَوَرَتأ الق َءاَسْنلا لز َءغَأ انأَو 0 .ٌرطْفأ الو ادّبأ رهدلا موصأ اَنَأَو :َرَخآلا
 تلق نب

 ين لاو اَمآ ؟اَذَكَو اڌگ < 1

 ْنَمَق ءءاسّنلا ُجَوَرَتأَو كفر 0 اذار رشا يكل 3 هل مكانا هلل ْمُكاَشْحأل

 .(۲۲۱) )۷۸٥( ۱۸۹/۲ ملسمو )٤۳(« ۱۷/۱ يراخبلا :هجرخنأ _- ۲

 )١501()0(. 159/54 ملسمو )٥۰٦۳(« ۲/۷ يراخبلا :هجرخأ _- ۳

 رسحتملا ىلع قلطي فوهلملا» ٠١٠/٤ )۱٠٠۸(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)

 .«مولظملاو رطضملاو
 اهنع ًاضارعإ اهنع بغر نم هانعم» ١57/0 )١1501(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .«هيلع يه ام ىلع اهل دقتعم ريغ



 22 ةدابعلا يف داصتقالا يف باب 4 [لوألا باتكلا]

 ١55 - اثالك اهلاق «َنوُعْطَتَتُملا َكّلَم» :َّلاَق ا بتلا نأ : هنللط دوعسم نبا نعو .

 ملسم هاور .

 .ديدشتلا عضوم ريغ يف نوددشملا نوقمعتملا : «نوعظتتملا»

5 TI ق 5 ےل ad اس 03 و ٤ 

  6نيدلا داشي نلَو رسي َنيدلا نإ» : لاق اي بنلا نع « هلو ةريره يبأ نع
  2و م6 مس رسم ساو ثم و8 س رز ا ر

 نم ءىشو ٍةَحْوَّرلاَو ةودغلاب اوُئيِعَتْساَو اورشبأو اوبراقو اوددسف هبل الإ ادحأ

 .يراخبلا هاور «ةَجلدلا

E r" م 2 و a و ور 0 و وا والا E 58 
 دصقلا ءةَحلدلا َنِم ءيسو ءاوحورو اودغاو .اويراقو اوددس» :هل ةياور يفو

  5 02و

 .«اوُعلْبَت َدْصَقلا

  9 3 5»ًء 1 5 و عه 5 ر
 داشي نل» يورو ابوصنم يورو .هلعاف مسي مل ام ىلع عوفرم وه : «نيدلا» : هلوق

 ٍةَمَواَقُم ْنَع ٌداَسُملا َكِلذ َرَجَعَو ُنيّدلا ُهَبَلَع يأ : «هبَلَع الإ» : لب هلوقو .«دحأ َنيدلا

 (ًةَجْلدلا»َو .راهنلا ٌرخآ : ؛ٌةَحْوَرلادَو .راهنلا ٍلوأ ريس : (ٌةَوُدَعلا»َو .هقرط ةرثكل ِنيدلا :
0 2 

 ليللا رجا .

 ٍتْقَو يف ٍلاَمْعَأْلاِب نه هللا ٍةَعاَط ىَلَع اوُبيِعَتْسا :هانعمو «ليثمتو ةراعتسا اذهو
07 

 0 منت ىف و 2 م رار م ةر و 5 2 وه ف هد 2 تسد 2 ت 2

 نأ اَمُك ءمُكَدوُصْفَم نوُعلبتو َنوُمْأْسَت الو َةَداَبِعلا َنوُذِلَتْسَت ثيححب مُكبولق غارفو مكطاَس

 ةوُضْفَملا لِيَ اًهرَع يف هادو َوُه حيرتسيو ِتاَقوألا وله يف ُريسي َقْواَحلا َرِفاَسُملا
 .ملعأ هللاو ءبََت ريب

 َّنْيَب ٌدوُدْمَم لْبَح ادق ًدجُسَملا للي بتلا لحد :َلاَق « هيَ سنأ نعو 5
 .هب ٌتَقَلَعَت ترق اذا ءَتَتْيَدِل اخ اذه :اولاق «؟لْيَصلا اذه اَم) :َلاَقَذ ‹«نیتیراسلا و يارد 8 نمر ست e ن هس ا 2 o E BE ا 071 03

 8 رف 0 م اص ٠ 9 لمس

4 
i 0 4 2 59 2 9006 

 .هيَلَع قمتم «ذقريل رك اذ ُهطاََن ْمُكَدَحَأ لصُيِل .ةولخ» :لكي يتلا َلاَقَ >

 .(۷) (55170) 58/8 ملسم :هجرخأ 15

 .(5155) ۱۲۲ /۸و (۳۹) ١6/١ يراخبلا :هجرخأ - 06

.()14( (VA) 1۸۹ /۲ ملسمو 2)١١60( 1۷/۲ يراخبلا :هجرخأ - ٩ 

 . ٠١۸/۲ نيحلافلا ليلد .ةالصلا يف مايقلا نع تلسك يأ :ترتف (1)



 57 هب
 يّلَصُي َوُهَو ْمُكُدَحَأ سَ اًدِإ» :َلاَق ي هللا لوُسَر َّنأ : اتو ةشئاع نعو - ۷
 2 8-00 سس U 04 0 ا ا عا سلس 0

 ُبَمْذَي ُهلََل يِرْدَي ال ٌسِعاَن َوُهَو ىَّلَص اإ مكدحأ َّنِإف «ٌموتلا ُهْنَع َبَهْذَي ىٌح دُقرَيْلَ
 و ىروب كروم وەر

 3 هيلع قفتم «هسفن بسيف رفغت
 . 2 . .٠ ا

O Eا رجس نير يبا نع ال بتلا َعَم اص ُتْنُك :َلاَق او ة  
 a 0000098 و ُهَئالَص ٌتناَكَف ءِتاَوَلَّصلا

 .رصقلاو لوطلا نيب يأ :«ًادْصَق١ :هلوق

 َناَمْلَس َنْيَب هل بلا یخ :َلاَق دي با ا ع لولا

 ؟ِكْنأَّش ام :َلاَقَك 00 ا یر ا اَب ناَمْلَس ا ؛ءادّْدلا يب
4 

 يآ تنبأ اك اق عا لفات رك انأ اَم :َلاَق ؛مياَص ينم ل : و

 للا رڃآ نم ناك املك . ما: ا «مانف ر ماشا

 َنِإَو ءًاَمَح َكْيَلَع َكّبَرِل نإ نالا لاَق ًاعيمَج اَيْلَصَم ءنآلا مف :ُناَمْلَس لاَ

of 
 َرَكْذَك لكي لا یتا هَفَح ىح يذ لک طغأَق امنع َكَلَع كِلْمَألَو انش كبلع كيل

 .يراخبلا هاور «ُناَمْلَس ٌقَدَص» : ةي بسلا َلاَقَك هَل كلذ

5 

 و 5
 يأ لكي نسا ربحا :َلاَق ءو صاعلا نب ورُمَع نب هللا ٍدبع دمحم يبأ نعو - 6١

 تنأ» :6 هللا ٌلوسر َلاَقَق ا نينلا ةنوتألو :ةاهنلا موكل ا : لوُقأ

 د . هللا لوسر اَي يّمأو َتْنَأ يبأب ُهّتْلُق ڏَق : هَل ٌتْلَقَف «؟َكِلذ لوقت ب يِذَّلا

 ِرْشَعِب ةتسَحل | نلف مايا ئالت ٍرْهّشلا نم ْمْصَو مَ مَنَ رْمَو ْمُصَق كلذ عبلين

 امو ْمُصَق» :َلاَق «ٌكِلذ ْنِم َلَضْنَأ يطأ ين :ُتْلُق «ِرْهّدلا مايِص ثم َكلَدَو اَهِلاَْمأ

 /١51 - يراخبلا :هجرخأ ٦۳/۱ )۲۱۲(« ملسمو ۲/ ۱۹۰ )۷۸٩( )۲۲۲(.

 )٤۲(. (۸17) ۱۱/۳ ملسم :هجرخأ _-۸

 .(5189) ٤٤/۸ يراخبلا :هجرخأ 48

 (۱۹۷۹)و (۱۹۷۷)و (1915)و (1910/8) 5١ /"و (۱۱۳۱) ٩۳/۲ يراخبلا :هجرخأ ٠٠

 (1159(0)181) ۱۹۲/۳ ملسمو «(٤۰٥)و (۰۲) 747 / و )۳٤۱۸( 195 / ٤و

 .(۱۸۹)و (۱۸۷)و (٦۱۸)و (۱۸۳)و (۱۸۲)و

 )١( نيحلافلا ليلد . ةنيزلا بايث ةكرات ةنهملا بايث ةسبال يأ :ةلذبتم ٠١١/١ .



 ةدابعلا يف داصتقالا يف باب - [لوألا باتكلا]

 َكِلذَك ًاموُي ْرِطْفاَو ًاموَي ْمّصَق» :َلاَق كلذ ْنِم لَضفأ يطأ يت : تلق «ن ِنْيَمْوَي ْرِطْنَأَو
 . مايصلا ُلَدْعَأ وهو كلك دواد ماَيِص

 وسر لاغف «َكِلذ ْنِم َلَضْمأ قيطأ ين :ُتْلقَف مايّصلا ٌلَضْقأ َوُم» :ةياور يفو
 لكَ هللا لوُسَر َلاَق يتلا مايألا ةَ ئاللا ٌتْلِبَق نوكأ ْنألَو .«كِلذ ْنِم َلَضفأ ال» : ي هللا

 .يلاَمَو يلخأ ڻي لإ حا
 «هللا لوسَر اَي ء ىلَ :ُتْلُق ؟؟َليّلا م موتو َراَهَتلا وقتك كنا ريخأ ملا :ةياور يفو

 َكْيَلَع َكَتْبَعِل َّنَِ اقع َكِبَلَع كرل ناف مومو روا ْمُص لق الما : لاق

 يف موُصن نأ َكيْسَح نا اقع َكْيَلَع “كروز ¿ن ا .اقع قلع كجذو ل ًاقَح
 ُتْدَّدَتَ ؛رْهَّدلا ما كلذ َّنِإَ ءاَهِلاَتُمأ َرْشَع ٍةََسَح ٌلُكِب َكَل ناف مايا لال رْهَش لگ
 دزت الو دواد هللا يبن ماَيِص ْمُص» :َلاَق بوف دجأ يِنِإ هللا لوُسَر اي :ّتَلق ثلث يلع نشف
 : ربك مدع لوقي هللا ُدبَع نام ِرْغّدلا تضيف :َلاَق ؟دّواَد ٌماَيِص ناك اَمَو :ٌتْلُق «هيَلَع

 ا

 ا : تلقف «؟ةليَ لك َنآرقلا ارو ٌَرِهّدلا موصَت كن زبخأ مل :ةياور يفو
 َدَبْعأ ناگ ُهَنِإَف ءدْواَد للا بت د وص مضل : لك کلا الإ كلن ذرأ لو فا لوشت
 :َلاَق ؟َكِلذ ْنِم َّلَضْفَأ ُقيِطُأ يّنإ وللا يَ اي :ٌتلُق ارْهَش د لك يف َنآْرقلا ارفاَو «يساتلا
 يف هآرفاَق» :َلاَق ؟َكِلَذ نم لضفأ قيطأ ينإ هللا يبت اپ ا

 اَلَو عْبَس لک يف هآرفاف» :َلاَق ؟َكِلذ ْنِم َلَضْفَأ يطأ نإ وللا يبن اي :ٌّتْلُق «رشع لك
 كب لوطي َكَلَمَل يردت ال َكْنإ» : هل يللا يل َلاقَو ّيلَع دس ُتْدَّدِشف ؛َكِلذ ىَلَع دز
 تلق تنگ يّنأ ُتْدِوَو ُتْربَك ام .هلكب بلا يل لاق يِذَّلا ىلإ ُتْرِصَم 00

 . لكك هللا يبن

 .«ًاقع َكْيَلَع َكِدَلَوِل َنِإَو» :ةياور يفو
 . ًاثالث هَدَبَألا ٌماَص ْنَم َماَص ال» :ةياور يفو

 ىَلاَعَت للا ىَلِإ ةالَّصلا بَحَأَو ءدُّواَد ُماّيِص ىَلاَعَت وللا ىلإ ماّيّصلا ٌبَحَأ» :ةياور يفو
 رطفيو ًاموي موصي ناكو «هسدس مانيو «هثلث موقيو «ليللا فصن ماني َناَك :دْواَد ٌةالَص
 .«ىّنال اَذِإ ري الو موي

 )١( ةياهنلا .رئازلا يأ :روزلا ۳٠۸/۲.



 ا 0
 0 : يأ قلك َُهاََتَي َناَكَو بَسَح كا ةارما يبأ ينَحَكنا» : :لاق ةياور يفو

 تفي ملو اشار ات أَي ْمَل لُجَر نِي ُلُجَرلا مم :ُ هَل ُلوُقَتُك .اَهِلْعَب ْنَع اَهْلَأْسَيك  ِِدَكَو

 يقلد ادب ينقلا» :َلاَقَك فالج َيَِئلل كلذ َرَكَد هيلع كلذ اط اَمَلَك .ُاَْينأ ُدُْم "”انتك انك

 ل :ُتلُق میخ َفْيكَود :َلاَق «موَي لک e :َلاَقَف كلذ دعب

 َنِم ُهْضِرعَي هرفي يذل بسلا هِلْمَأ ِضَْب ىل أرَ ناو قبس اَم و کوو ءةَلْيل

 َنُهَلْتِم َماَصَو ىَصْخأَو ًاماّيأ َرَطْفأ ىَوَقَتَي ْنأ َداَرَأ اإ اَذِإَو ءليّللاب ِهيَلَع تفخأ َنوُكَيِل ٍراَهّتلا

 . للي ىلا ِهيَلَع َقَراَف ايس كري نأ َةَيِهاَرك

 .امهدحأ يف اَهْنِم ليلقو ؛نيحيحصلا يف اهمظعُم «ٌةحيحص تاياورلا هذه لك

 هللا لوُسَر باّتك ٍدحأ بتاكلا ّيِدّْيَس ٍديَسَألا عيبرلا نب ةلظنح يعبر يبأ نعو - ١

 :َلاَق !ُةَلَطْنَح َقَفاَن : ٌتْلُق ؟ُةَلَظْنح اي َتْنأ فيك :َلاَقَك 4 قط ركب وأ يت :َلاَق لک

 يار اًنأك أك ٍراّئلاَو َةَّنَجْلاِب اَنْرُكَدُي اک هللا نوک تلف 1؟لوفت اهنا ناک

 اًئيِسَن ِتاَعْيَصلاَو َداَلْوَألا ألاَو جاوزألا اَنْسْفاَع لكي هللا لوُسَر ٍدْنِع ْنِم انجرح اف "يَ

 وبأو اتا ٌتْقَلَطْلاَف ءاَذَه َلْثِم ىَقلتل اَنِإ هللاَوَك : هل ركب وبا لا «كريثك

 : ل5 هللا لوسَر َلاَمَف !هللا لوُسَر اي ُةَّلَظْبَح َقَقاَن :ٌتْلُقَف .هللكي هللا لوُسَر ىلع

 ا اًنأك َةَّجْلاو ٍراّلاِب اَنْرُكَّذُت َكَدْنِع ُنوُكَن شا لوُسَر ا :ُثْلُق ا5

 هللا لَوْسَر َلاَقَف ارگ اًنيسَت ِتاَعْبَصلاَو اللا جاوزألا اَنْسْقاَع َكِدْنِع ْنِم انجرح

 ْمُكنَحَئاَصل «ركذلا يفَو «يِدْنِع َنونوُكت اَم ىَلَع َنوُموُدَت وَ ويب يسْفَت يِذَلاَو» : اي

 هاور .تاّرَم تالت ًةَعاَسو َةَعاَس ٌةَلَظْنَح اي ْنِكَل ءْمُكِقُرُظ ينو ْمُكِشْرَف ىَلَع ٌةَكِئالملا

 .ملسم
 ءاي اهدعبو نيسلا حتفو ةزمهلا مضب ؛يِدّيَسَأْلا»َو .ءارلا رسكب “ٌيِيْبر» :ُهلوق

 . انبعالو ا ا

 ١ .شياعملا :«ٌتاعُْيَّضلا»َو

 ١- ملسم :هجرخأ 95/8 )5160( )۱۲(.

 مل ينعتو اهرمأ لخاود يف هتجوز عم هدي لجرلا لخدي امك اهعم هدي لخدي مل يأ :ًافنك )١(
 . 0/5 ةياهنلا .اهبرقي

 . ؟نيع يأر اهارن يأ» :(؟اله0) 49 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (؟)



 CD لامعألا ىلع ةظفاحملا يق باب 0 [لوألا باتكلا]

 لأسف مئاق لجرب َوُه اذل بطخي ل يللا امنيب :َلاَق ءا سابع نبا نعو - 1
 لگن الر ءلِظَتْسَي اَلَو َدْعُفي الو ٍسْمّشلا يف َموُقَي نأ ردت ليئاَرسإ وُبأ : :اولاقف «هنَع ر ر

 هاور (ُهَمْوَص ميلو دعقل ٌلِظَتْسَيْلَو ملكتي «هورم» : الب بتلا َلاَقَف «موصي صو

 .يراخبلا

 لامعألا ىَلَع ةظفاحملا يف باب 6
 الو يلا نِ لر امو هلأ ركل ميو حض نأ اوما َبيِذَلل ني ملأ : کک َلاَق مرر سر رم سم سال و

 ا لاقو 415 ا وف تس قه دملا مَع لاف لَم نم ٌبتكلا أوبوأ نیلا اونوكَي

 بوف ىف اَنََمَحَو لمنال ةا درم يآ یب اسو اتش مهنا لع اتم نه
 ااف أ نو نوْضِر ةا لإ هع اهكنتك ام اَهَوُعَدَتب يابو ةو ةأر وعما ل
 مم دَ ام امر تشق یل ایک کوچ : ىَناَعَت لاق «+ :ديدعدد امار ی
 ٠ :رجيدا 409 ثيل کيي ىح کیر دبع : ىَلاَعَت َلاقَو ۰۲ : ترو کن

 : اهنمف ثيداحألا اّمَأَو

 بالا يف َىَبَس ْدَقَو .ِهيَلَع ةبِحاَص َمَواَد اَم ِهّيَلِإ نيّدلا ّبَحَأ َناَكَو :ةشئاع ثيدح

 E : ةا هللا لوُسَر لاق : لاق « هبط Ca رب يع و1

 هَل بيك ءرهظلا ٍةالَصَو رْجَلا ٍةالَص َنْيِب ام ام هار نم ِءيَس ْنَع ؤا ليلا َن ا

 . ملسم هاور «ٍليَللا َنِم ُهَآََ اَمَنَأَك

 ١65 - :هلكك هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءاو صاعلا نب ورَمَع نب هللا دبع نعو »

 .هيَلَع قمم «ليَلا ماي دَر ليلا مومي ناگ .نالق لِ نكت ال ثلا

 )1۷۰٤(. ۱۷۸/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 ۲۲٣/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ۱۷١/۲ )۷٤۷( )١55(. ملسم :هجرخآ _ ۴۳

 .«ىضقت تتاف اذإ اهنأو ءداروألا ىلع ةظفاحملا بابحتسا ثيدحلا يفو» )۷٤۷(:

 .(186) (۱۱۵۹) ۱۹٤/۳ ملسمو .(۱۱۲) 1۸/۲ يراخبلا :هجرخأ - 1

 )١( ثيدحلا رظنا )١47(.

 ) )۲ةياهنلا .ةالص وأ ةءارق نم هسفن ىلع لجرلا هلعجي ام :بزحلا ١/71/1.



CDنيحلاصلا ضاير  

Sol 

 ْنِم ليلا َنِم ٌةالَّصلا ُهيَئاَق اإ لي هللا لوُسَر ناگ :ْتَلاَق ءا ةشئاع نعو _ ٠١

 .ملسم هاور .ةَعْكَر َةَرْسَع ين ٍراهّنلا ّنِم یلص وری وأ ِعَجَر

 0 A ا لا

 ر وسع رھا هلع نبت امو یم لا كل ایچ - تاعك هللا لات

 َلاقَو ءم :مجتلا] نحوي ىو الإ وه نإ © قلل ع یي اًمو» :ىَلاَعَت َلاقَو

 «[ما١ :ناّرمع لآ] E ركل رْيْطَو هنأ كبس ب نوعا 7 نوت مك نإ لف يلا

 ركل 0 هنأ ابي ا ع ن لشرف کل نک دلل :یلاخت لاقو

 :arr مب ٤ کى ىح كروُبموي کل َكيَرَو 8 :ىَلاَعَت ّلاقَو “۱ :بارحالا]

 َلاَقَو [٠ :ءاستلا] <© كب اًميِلَش أوُمْلَسيَو َتْيَصَق ام اجرڪ مهيأ يف اودې ال مث

 ىلإ هانعم :ءاملعلا َلاَق عمو :ءتيتلاز 4 لا لإ ودر يي يف يف ٌمُعَرَتل نإق## : ىَلاَعَت

 َلاقَو «[م. :ءتتلاز 2 َعاطأ دمه لوسا لآ طي ¿ن ن :ىَلاَعَت َلاقَو ءةّنُسلاو باتكلا

 : ىَلاَعَت َلاقَو «عمم_ه+ :ئروشلا] لأ طر ©) ميف طرص لإ ىِدَبَتَل كنو : ىَلاَعَت

 ٣“ :ررے لا چيا تاد مص مِم نأ ءورسأ ْنَع فلاي نبذل رد

 ۳٤[“ :باّرحألا] تڪيو ي هللا ِتنيِإَء يك ىف یس ام رڪ ذو ا َلاَقَو

 .ةريثك بابلا ىف تايآلاو

 :َلاَق هلي َيِبَّنلا نع ءهيض ًةريره يبأ نع :لوألاف :ثيداحألا امأَو 5

 ؛ موال ىلع مهالو لاوس ةر مكب ناگ نک م َكَلْهَأ اَمْنِإ «ْمُكُدْكَرَت اَم يِنوُمَد»
 1 ينمو هالو سد و o ه خشوم

 000 اا کک مآ ادو e مهن اذإف

 ا شا E اَنْلَمَ رفا هلم ت يلب ةظحوت

 ْمُكْيَلَع رمت ْنَو ةَعاطلاَو عملا شا ىَوُقَتب ْمُكيِصوُأ» :َلاَق « اًنِصْوَأَف ر

 ءافلخلا سو يئس مكلف اريك ًافالهخا ىسك مكن نوب ن هو  ٌيِشَبَح ٌدْبَع

 ةعدب لك ّنإف ؛رومألا تاند مكاو «ِذجاوّتلاب اَهْيَلَع اوُضَع َنيِيِدْهَملا َنيِدِشاَّرلا

 . (حيحص نسح ثيدح» :َلاَقَو «ىذمرتلاو دواد وُب 0 «ةلالض

 )۱٤١(. (745) ۱۷۱/۲ ملسم :هجرخأ 8

 .(۱۳۱) (۱۳۳۷) ٩۱/۷ ملسمو «(۷۲۸۸) 1١١7/9 يراخبلا :هجرخأ 9 5

 .(75717/5) يذمرتلاو «(57) هجام نباو «(570ا/) دواد وبأ :هجرخأ هال



 22 اهبادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا يف باب 1١ [لوألا باتكلا]

 07 ت 5 0 ۰ 7

 .ٌسسارضألا :َليِقَو ءُباّينألا :ةمجعملا لاذلاب «ذجاوتلا»

 َنوُلُخدَي يما لگ» :َلاَق الج هللا لوُسَر َّنأ : هذ ةريره يبا ْنَع :ُتَلاَّكلا ۸

 جلا لحد ينعاطأ ْنَم» :َلاَق ؟هللا لوُسَر اي ىَبأَي ْنَمَو :لیق . یتا ْنَم الا جلا
 1 .يراخبلا هاور «ىَبأ ْدَقَك يِناَصَع ْنَمَو

 : هل عوكألا نب ورمع نب ةملَّس سايإ يبأ :ليقو ءملسم يبأ نع :عبارلا 6

 :َلاَق . عيطتسأ ال لاق «َكنيِمَيِب لک » :َلاَمَف ءِِلاَمِش ةا هللا لوُسَر دنع لگا ًالُجَر نأ

 .ملسم هاور .هيف ىَلِإ اَهَحَقَر امف ُربكلا الإ ُهَعَنَم ام «كْعظَتسا ال»

 هللا لوُسَر تعمس : لاق ءا ريشب نب نامعنلا هللا ٍدبع يبا نع : سماخلا _ ٠

 .هيَلَع قمم (ْمُكِحوُجُو َنْيَي هللا َىَفِلاَكَيل وأ ءْمُكَدوُفَص نوَ :لوقي ءذلك
 اهب يّرَسُي امّنأك ىتح اَنَفوُمَص يّرَسُي ي4 هللا لوُسَر َناَك :ملسمل ةياور يفو

 ىأرف رکی ْنأ داك ىَّتَح ماقف اموی جرح ّمُث .ُهْنَع اَنْلَمَع ْدَق اتا یار اَذِإ ىَّتَح "”حاَدِقلا
 ّنْيَب هللا ٌنَمِلاَخَيل وأ مكفوفص نوستل شا َداَبِع» :َلاَقَف هردص ايداَب الجر م هدم الا CT ا ورو نا ماس as ا ا 2 ر

 هسا وو
 .'مكهوجو

 َّنِم ِهِلْمَأ ىلع ةَتيِدَملاب َتْيَب قرتخا :لاق هن ىسوم يبأ نع :سداسلا -- ١ ص هع ري 2 ګن م سا 1 ب 2 8
af0 < اا هل 0#  A2 ت س ۶  ooْمُثْمِن اذل ءْمكَل ٌوُدَع َراَنلا هذه نإ» :َلاَق ءْمِهِنَأَنِب يک هللا لوسر تد امل ءليللا  

 . هيلع فم کنم اًموُيِفَظأَف
A oىَدُهلا َنِم هب هللا يتعب ام َلَكَم نإ» : اب هللا لوُسَر لاق :لاق هُهْنَع : عباسلا- ۲ 7 - 0 00 سر نال د 2  

o 7 كو و < ا ا Etsس6  BAL Br٤ عم 15 2  fًالكلا ٍِتَنَبْنأَك َءاَملا ِتَّلِبَك ٌةَبّيَط ةفِئاط اهني ُتَناَكَف ًاضْرأ َباَصَأ ِثيَع ِلَتَمَك مّلِعلاو  

 .(۷۲۸۰) 1١١5/9 يراخبلا :هجرخأ - ۸

 .( ٠1/7 ملسم :هجرخأ 6

 يوونلا لاق .(18١)و 1١/7 )175( )١717( ملسمو «(۷۱۷) ۱۸٤/۱ يراخبلا :هجرخأ ١-_

 .«فوفصلا ةيوست ىلع ثحلا ثيدحلا يف» )٤۳١(: 775/7 ملسم حيحص حرش يف

  0١يراخبلا :هجرخأ ۸۱/۸ )1۲۹٤(« ملسمو ٦/۱۰۷ )5015( )1١1(.

 )٠١(. (۲۲۸۲) 77/7 ملسمو «(۷۹) ۳۰/۱ يراخبلا :هجرخأ 5

 .عنتما يأ )١(

 7١١. 7/7 نيحلافلا ليلد .ماهسلا بشخ وهو :حادقلا (۲)



 ا 5
 اَهْنِم اوُبرَشَف سالا اهب هللا عفت ءاّملا ٍتَكَسمأ باج اَهْنِم َناَكَو ءَريِثَكلا َبْشْعلاَو

 تبن اَلَو ءا ٌكِسْمُت ال ٌناَميق يه اَمّنِإ ىّرحلا اَهْنِم ٌةفئاط ٌباَصَأَو ءاوُهَرَرَو اوُقَسَو
 مل ْنَم َلَكَمَو مَعَ َمِلَعَك هب هللا يلعب اب ُهَمَفَتَو هللا نيو يف فَ هتف ْنَم لَم كلذ الگ ' 0 / 0 0 0 ا 1 َ

 ءو

 . هيَلَع قمتم اوب كليذأ يذلا و هللا ىَدُه لبق ْمَلَو اسار َكِلَذب عفر

 . ًاهيقف راص يأ :اهرسكب ليقو روهشملا ىّلَع ٍفاقلا مضب «َهَمَ»

 ٍلَكَمَك ْمُكَدَكَمَو يِلَثَم» : ي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنض 0 نبات نع نمانلا 7

 ٌدخآ ات و اهب نقي شارَقلاو ُبواَنَجلا َلَمَجَن ارات ق َدَقْوَأ ٍلجَر

 ملمس هاو" يدي ْنِم َنوّلقَت ماو ٍراَنلا ِنَع ْمُكَرَجْحِب

 راَّنلا يف ُمَمَي يِذَّلا فوُرْعَملا َّوُم اًدَه «شاَرَقلاَو دارجلا حت :«ُبواَتَجْلا»

 .ليوارّسلاَو راّزإلا ٌدَقْعَم َيِهَو ة ةّرجح مج : ؛ًرَجحلا»َو

 :َلاَقَو "ا عباصألا "قغ َرَمَأ ل هلل هللا لوُسَر أ: : هع ا € 1٦

 .ملسم هاور «ةگرَبلا اهُيأ يف َنورذت ال ْمُكْنإ»

 ,ىذأ ْنِم اهب ناك اک اَم ظمْيلَق ءاَمْذُحاَيْلَك ْمُكِدَحَآ ُهَمْقُل ْتَعَك ْدَعَكَو و اًذِإ» :هَل ةياور يفو

 وك

 يردي ل هنإف ُهَعباَصأ ّقَعْلَي ىٌح َ ٍليدنملاب ُهَدَي ُْحَسْمَي الو «ٍناطيَّشلِل اَهْعَدَي لَو اَهْلُكاَيلَو

 ت3

0 as 

 ف ٿڪ ياش ْنِم ِءيٿ لگ َدْنِع مدح رْضْحَي د ب ناطيشلا َّنإ» : هل هل ةياور يفو

 لَو 7 ااا «َىَدَأ ْنِم اهب ناگ ام ظلك ُةَمْقّللا ْمُكِدَحَأ نِي م ٌتْطَقَس ْذِإَف «هِماَعَط دنع

 .(۱۹) (۲۲۸۵) ٦٤/۷ ملسم :هجرخ

 سچ سج .(٣۱۳)و (٤۱۳)و (۱۳۳) (۲۰۳۳) ١١5/5 ملسم :هجرخ

 4 ے4 1

 .547 ١/ ةياهنلا . ًاعيرس هبرشت الف ءاملا كسمت يتلا ضرألا بالص يأ :بداجألا (1)

 نيفلاخملاو نيلهاجلا لكك هبش» ٤٤/۸ )5١46(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (0)

 طقاستب «مهايإ هعنم عم ءاهيف عوقولا ىلع مهصرحو «ةرخآلا ران يف مهتاوهشو مهيصاعمب
 .«هزييمت فعضو هاوهل ءايندلا ران ىف شارفلا

 . ٠٠٤/٤ ةياهنلا .ماعط نم اهيلع ام عطل يأ :قعل (۳)
 1/8 ةياهنلا .. اعوحتو ةطوسبملا ةعضقلاك ءانإ * ةفخصلا (1)



 اهبادآو ةنسلا ىلع ةظفاحملاب رمألا يف باب ١١ [لوألا باتكلا]

 «ةظِعوَمب ال هللا لوسر اتیف 5 :َلاَق او سابع نبا نع :رشاعلا 7 6

 آَنأَدَب امك ًالْوُع ةاَرُع َةاَمُح ىَلاَعَت هللا ىَلِإ َنوروُشْحَم ْمُكَّنِإ ءُساّنلا اهيا ا :َلاَقَ

 ٍقِئالَكلا لو نل الآ ٠.6 ےہ تیک اك اإ اط ادو دی یک لَو
 َتاَّذ ْمِهب ذَحْوُيَك يتّمُأ ْنِم ٍلاجرب ُءاَجْيَس ُهّنِإَو الأ ف ميهاربإ ِةَماَيِقلا موي ىسكُي
 ُلوُقأَك .َكَدْعَب اوُتَدْحأ اَم يِرْدَت ال َكَنِإ :ُلاَمْبَك .يباَحضأ ّبَر اي :ُلوُقَأَك ءِلامّشلا

 :هلوق ىََلِإ 1+ :ةدئاملا] 4مهيف تسد ام ایہ مع ترو :حلاصلا ٌدبَعلا لاق امك

 ُذْنُم ْمِهِباَنْعَأ ىَلَع َنيدَتْرُم اوُناَرَي ْمَل ْمُهَّنِإ :يِل ُلاَقْبَك ٠٠۸ .:.دس» 4ل ومال
 هلع ناك 0 ْمُهَتكَراَ

 .َنيِنوُحَم َريَغ يأ :«ًالْرُع»
 هللا لوُسَر یھت :َلاَق فط لّمَعُم نب هللا دبع ديعس يبا نع :رشع يداحلا 5

 (9(َئْنَي للو ىّرَملا E اَلَو ءَدْيَصلا ٌلّثْمَي ال ُهنِإ») :لاقو :« "”يفْذَحلا نع لي

 .ِهيَلَع فتم «نسلا ريكيو ‹َنيعلا

 5 21 سلتا .هريم سه سيك 7F Nf) م 4 .د :
 نع ىهن ةَ هللا لوسَر نإ :لاقَو َماَهَنَف فذَح لفَعَم نبال ابيرق نأ :ةياور ىفو

  Ar Eمه ر 2 رک ©  E: Aaهلال كل( < ع 6
 یھن یب هللا لوسر نأ كثدحأ :لاقف داع مث (اديص :/ د ال اهنإ» :لاقو «يفذخلا

 “دبا كَملَكأ ال ؟!فذخَت َتْدُع مٿ ءَدْنَع . رع ت وقر ۶ 2 Eرچ م

 رجلا لْبَمي إذ باطخلا نب َرَمُع تْيأَر :َلاَق «ةعيبر نب سباع نَعو 9-7

 اص

 .(08) (5850) ۱۵۷/۸ ملسمو .(7159) ١19/4 يراخبلا :هجرخأ 6

 .(05) (1985) ال” /5 ملسمو «(1۲۲۰) ٦۰ /۸ يراخبلا :هجرخأ 5

 .(551) (۱۲۷۰) 51/5 ملسمو )/١591(2 ۱۸۳/۲ يراخبلا :هجرخأ - ٠617

 اوقلُح امك نورشحي مهنأ دوصقملا» :(1810) 177/9 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .؟ءيش مهنم دقفي الو «مهعم ءيش ال
 . ٠١/۲ ةياهنلا .اهب ىمريو نيتبابسلا نيب ةاون وأ ةاصح ذخأ وه :فذخلا (۲)

 .771/7 نيحلافلا ليلد .لتقي ال يأ :أكني (۳)

 . ٤٦1/۳ ةياهنلا .اهقشي يأ (6)

 قوسفلاو عدبلا لهأ نارجه هيف» ۹٤/۷ )١904(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ()

 .«ملعلا عم ةنسلا يذبانمو



wmا  
TA ae 0 سمع ودك 5 روب 2ر رە 

 هر و a 2ع تل
 .هيلع قفتم . كتلبق ام كلبقي هيم هللا

 م

 52 o n ا 2 2

 لوسر َتْيَأَر ينأ الولَو ءَرْضَت اَلَو

 هللا مكحل دايقنالا بوجو يف باب ١١

 وب م

 ركنم نع يهت د وأ فورعمب َرِمَأو َكِلذ ىَلِإ يد نم هلوقي امو

 ال مث مهنتي رجس امير كومي یح توي 3 یدو 5نو :يلاعك هللا لاف E AR E را رل 2 7 نيدو و < للا َناَ

 لاقت َلاَقَو ٠(٠ :ءاسئلاز O اًميِلَش املس َتَِصَق يصف امس اج مهيأ فاو اود

 مه كيِتلوأو امطار اتشيس ووعي نأ هني 5-50 ولوو ولآ 3 وعد اإ َنيِنمْؤمْلا لوق ناک تو

 ١ رشد 469 حلما

 وم غر هلق ةينابلا لزا ىف رکا يره أ فيد“ كيداحألا از

 .هيف ثيداحألا

 وسلا يف ام و :لو هللا لوُسَر ىَلَع ْتَلَرَن اّمَل :َلاَق هڪ ةريره يبأ نع 4
 ثا عبرت ةرقجلا] لأ و 0 متاع هوهحت ت وأ مرش + ام أودت نو ضرَدْلا ىف امو

 : اوُناَقَق ءبكُرلا ىَلَع | ورب م كلو هللا لوس ر اونا و هللا لوُسَر ٍباَحْصأ ىَلَع كلذ

 ةَقَدَّصلاو َمايَّصلاو داّهجلاو َةالَّصلا :ٌُقيِطُن اَم ٍلاّمعَألا َنِم اَنْفّلُك .هللا لوسر "يأ
 اَمُك اوُلوُقَت نا َنوُديِرُثأ» :ِهلكب هللا لوُسَر لاق . اهُقيطُت الَو ٌدَيآلا هذه َكْيَلَع ْتَلِزْنأ ْدَ
 ابر َكَناَرْفُع اًنْعَطََو اًنعِمَس اولو لب ؟اَنْيَصَعَو اَنْعِمَس : ْمُكِلْبَف ْنِم *”نيَباّتكلا لهآ لا

 ا هللا لر مُهثتسْلأ اهب تلو «موقلا مآ ا اف طلا َكِْيَلِإَو
 >- 4 سس 202 A 4ع هومر خ

 یر ال ءولسرو وکو ءدكيتلمو لاب نم ا لاو ءهَيَر نم هَ لْزَنُأ آمي ُلوُسَرلا نما
 قرت

 يآ

 ا

 اذ
 للا

 هر تلاع

 [۲۸۵ :ةّرَقَبلا] © دلا کرو نب در كلئارفغ انعللو اس اواو و نم دعا فب

  -64ملسم هجرخأ 8١/١ )۱۲١( )۱۹۹(.

 ومأ يف عراشلل ميلستلا ثيدحلا يف» )٠١۹۷(: 084 / حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 .«اهيناعم نع فشكي مل اميف عابتالا نسحو «نيدلا
 )٠١١(. ثيدحلا رظنا (؟)
 .بيرقلا ءادنل فرح (۳)

 ىراصنلاو دوهيلا ()

 .۲۲۹/۱ نيحلافلا ليلد هلك اذه يف رظنا .اهأرق يأ (5)



 vv7 رومألا تاثدحمو عدبلا نع يهنلا يف باب اه [لوألا باتكلا]

 هَ اسس ر ال امنت هلآ فلک و : دي هللا َلَرنَأَك ءىَلاَعَت هللا اَهَكَسَت كلذ اولَعَق امل ت
 مع : : لاق نفت :هرعيدر اض وأ ايي نإ آَنذِناَوُ 0 اَهيلَعو تيس ام

 معن :َلاَق حمد : ةَرقَبلا] اتل ن تريدلا لع تلمح امک اًرِصِإ الع لمحت الو انبر#
 ےس کا کیا

 تعادل محل لاق YA] :ةرفيرا) وپ ا انل ةَفاط ال ام اتمت الو انبر

 .ملسم هاور . . معنا : َلاَق جمد : :هرتيرر ؟كترفكلا ٍوْوَصْلا َلَع اًبرِصنََف اَنَلَلوَم ل

 رومألاتاثدحمو عدبلا نه يهنلا يف باي 4

 طرف امو : ىَلاَعَت َلاَقَو «[م+ :ىنويب 4ّس لإ نحل َدَمَب اًداَمَ» !یلاعت هللا َلاَق
Aهم م عرج ى<  

 هودرف ویس يف مث ماعزانل نق يلا َلاَقَو عم الا 4s ءىس نم بتکلا ىف

 اًميِقَمَسُم ىِطرص اذه نارو :نلاخت لافر REE باتكلا يآ [هو :ءاسيتلا] 4 اوسلو

 نإ خط ؟ىلاعت لاو و :ماتعتألا] ولس ES دَ للا ايت الو رتا
 0 7 00 ر

 بالا يف ٌتايَآلاَو [م١ :نارم لآل 4یو کل TIS ب نوا هللا نوبت

 : اهني يفرط ىَلَع ٌرِصَمْفَف ٌةَروُهْشَم يهو .ًادج ٌةَريِثَكَف ثيداحألا امار

 ام اَذَه اَنِرْمأ يف َتَدُحأ ْنَم» : يي هللا لوُسَر لاق :ْتَلاَق الو ةشئاع نع - 8

 . دَر َوُهَف انرمأ ِيَلَڪ َسِيِل ًالَمَع لِيَ ْنَم» :ملسمل ةياور يفو

 0 ٌهاَنيَع ُثّرَمْحا َبَْطَح اذا هلك هل هللا كوس ناك :َلاَق هل م رباج نعو

 وهو وا 07 وو < تو
 4 مكاَسَمَو ْمُكَحْبَصا 1 ةَ د «شیج رنم هناك ىتح 00 دتشاو 2

 و

 0 امأ» لوقو «ىطَسَولاَو ة ةباَبَسلا E Ee «نيتاَهگ ُهَع ةَعاّسلاو انأ ٌتْدِعُي

 اَهْئاَتَدْحُم روُمألا رو لك ِدَّمَحُم يڏَه يذلا َريَڪَو هللا با ا نك

 سورس و سد ما حور و
 انمحراو انل رفغاو انع

3 

 .(18)و (۱۷) (۱۷۱۸) 1١١7/5 ملسمو ,(؟57917) ۲٤۱/۳ يراخبلا :هجرخأ 2 ۹

  1١ملسم :هجرخأ ۳/ ۱۱ )8519( )٤۳(.

 )١( ةياهنلا .هيلع دودرم يأ 7/7 717.

 نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه» :(1718) 7١7/3 ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (۲)

 .«تاعرتخملاو عدبلا لك در يف حيرص هنإف هَ هملك عماوج نم وهو «مالسإلا دعاوق



5558 Wm 
 و 03

 ل ءوِسفَن ْنِم ٍنِمْوُم لب ىَلْوأ اَنأ» ل رمي مث هَلالَص ةَعذِب لگو

 . ملسم هاور "«ّيَلَعَو لق ا وا اند كرت نو

 .ةنسلا ىَلَع ةظفاحملا باب يف "قباسلا هثيدح هبط ةيراّس نب ضابرعلا نعو
 ةليس و1 هن سا نسي ندنك تاب

 0 6 هر ر ريم ر ەر ب و ا

 رق اتلیرذو اًموزأ نم اَن انآ َبَه اَنَنَر وق نيزلاوو» :ىلاعت هللا لاق
 م هَ م هلنلعجو 3 E َلاَقَو 0260 :ناقرثفلا] 40 امام قمل 622 و و ست آ

 ٠ [۷۳ :ءاتيبنألا] نرم

 هللا لوُسَر َدْنِع ٍراََّنلا ٍرْدَص يف انك : لاق هل م هللا دبع نب ريرج ورمع يبا نع - ۱۷۱

 و2 هر هود ت >0 ت م ت
 مهلك لب رض نم مهتماع «فوُيسلا يدلك ءءاَبعلا وأ راما يِباَتجُم ةاَرُع موق ءا الب

 0 ةكافلا َنِم مهب أر امل لكي هللا لوُسَرَرَعَمَتُف َرَضُم ْنِم

 4َ ني کک یر میر أو نا سالا اهياكي»» :َلاَمَق «٠ ءَبَطَت مث ىَّلَصف ماقد نأ

 0 ١[« :ءانلا] ©اًبيقر م 2 ناک هل نل : ةيآلا رخآ ىَلِإ ١ :ءاقا]

 لج قلصت + : رار ه«ِدَمِل تدق ات یش ٌرظَتاَو هلآ | وقنا اوما ترا اا :رشحلا

 EE 3 و - َلاَق ىَّتَح رت اص ني ورب عاَص ْنِم هيون ْنِم «دمهرد ْنِم «وراتيد ْنِم

 ىلع الباع ترجع دق لب < ٬اّهنَع رج ا كلكاك وطيز اًضنالا نو ل ا

 لاقف ةه 0 ذه هلاك لل ت هلك هللا لوس هو بار یک بايو ماَعط ْنِم ٍنْيَموُك تيار

 ْنِم ُكَْعَب اھب اهب َلِعَع ْنَم رجا ار ا هَ ةئَسَح س مالسإلا يف نس نم : ال هللا لوُسَر
2 

 دزوو ارو هلع ناگ هڪ ةَ مالسإلا يف س نمو يک مهروجأ نم صفي نا رب

 . ملسم هاور “ يس ْمهراَرْوأ ْنِم صفي ْنأ ريع ْنِم ود ِدْعَب ْنِم اهب لِمَ ْنَم

 ١ ملسم :هجرخأ 87/9 )۱۰۱۷( )19(.

 )١( ةياهنلا .لايعلا :عايضلا ۳/٠٠١ .
 مخفي نأ بيطخلل بحتسي هنأ هيف» :(877) 754/9 ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (۲)

 «ديعلاو ةعمجلاو ظعولا بطخ يف «دعب امأ» :لوق بابحتساو .هتوص عفريو «ةبطخلا رمأ

 .«ةفنصملا بتكلا بطخ ىف اذكو

 )٠١۷(. ثيدحلا رظنا (۳)
 .۲۳۷ /۲ نيحلافلا ليلد . جايتحالا ةد يأ €3

 تاريخلاب ءادتبالا ىلع ثحلا هيف» ٤/ ٠١ )۱١۱۷(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )٥(

 .«تاحبقتسملاو ليطابألا عارتخا نم ريذحتلاو «تانسحلا ننسلا نسو



 ةلالض وأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىلع ةلالدلا يف باب ٠١- [لوألا باتكلا]

 فس مرو 2
 رَت ُعْمَج راما «ةدحوم عاب فيلألا دعبو ميجلاب وه (ِراَمْتلا يِباَتُجَم» :ٌهلوَق

 يف اَموُقَرَح ْدَق اًهيسبال : يأ «اهیراگجم» ىَنْعَم ٌدْعَمَو r ذاك جور

 4© داول ا باج نيا دوو : ىلاعت هل ]وق ةو ءْعظَملا «ٌبْوَجلا»هَو .مهِسوؤَر

 لو 8 د يآ a a :ُهَلَوَقَو .ةوعطَقَو هوتحت يأ [ :رجَقلا]

 لاذلاب َوُه هيَ ٌةَبَهْذُم ُهَناَك» :هلوقو .ِنْيَتَرْبُص يأ :اًهّمَضَو يفاكلا حتفب ؛ٍنيَمْوُك ٌتْيَأَر»

 :َلاَقَق مشب ُهَفَحَصَو ةريغَو ضایع يضاقلا ُهَلاق ةدذخؤملا ءابلاو ءاهلا حتفو و ةَمَجعملا

 روهشملا حيحصلاو .”يديمحلا هطبض اذكو نونلابو ءاهلا ٌّمَضَو ةلمهم لاَدب (ٌةَنَهذُم١

 .ةرانتسالاو ٌعافِصلا :نيهجولا ىَلَع هب دارملاو .لوألا ٌوُه

 0 : َلاَك ل بتلا نأ : هَ دوعسم نبا نعو - 7 ممر
 هلع یم نقلا لس ْنَم نوا اگ هل امید م فک لوألا مآ ِنْبا ىَلَع ناگ

 ةلالض وأ ىده ىّلِإ ءاعدلاو ريخ ىَلَع ةلالدلا يف باب ٠
 كير ليس لل عدأ» ا لاقوة :صضقلا] € 52 i : ىَلاَعَت لا

 «ئوقللاو رل لع اوثوامتو» :ىَلاَعَت َلاقَو e + : ررر دَ ةظووملأو ةمكيلاب E م EY طعم مر م ر سر ءمس اد
 ر

2014 00 f 

 :ناّرمِع لآ] ريل ىلإ وعدي هما نكتلو#» : ىَلاَعَت َلاَقَو 8[2 :ةدئاملا] ٠٠١[.

2 

 . ملسم هاور «ولِعاَف رج | لدي هَل ريَ ىَلَع لد ْنَم» : لپ

 هَل ناگ ءَىَدَه ىَلِإ اَعَد ْنَم» :َلاَك ي هللا لوُسَر نأ : هڪ ةريره يبا نعو - ٤
 َقَلاَلَض ىلإ ب نتو ابك نهرو نم كلف شش ال ی ٍروُجأ لن رجَألا َنِم

 . ملسم هاور “ايش ْمِهِماَنآ ْنِم َكِلذ صفي ال هبت ْنَم ٍماَنآ لِ مالا َنِم ِهيَلَع ناگ

 .(۲۷) ٠١5/8 )۱٩۷۷( ملسمو «(۷۳۲۱) ۱۲۷/۹ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 .(۱۳۳) (۱۸۹۳) 4١/5 ملسم :هجرخأ _ ۳
01 

 .)1 (TIVE) 4 ملسم :هجرخأ - 4

 ,.(هد ۷/۱ نيحيحصلا نيب عمجلا )010(

 .(لفك) 118/١7 برعلا ناسل .بيصن يأ ()



5518 | 

 TT e هللا بحب eT ها حْ الجر اد اب يالا ٌنيطغألا : ريخ

 ىلع ازد ااا اكل اًَماَطْعُي م َنوُكوُدَي سالا َتاَبَق هةُلوُسَرَو

 :ليقف «؟بلاط يبأ نب يِلَع َنيأ» ا اًعاطُْم نا رجب هلك هل هللا لوسز

 يف كهل لوسر نصب هب يندم اولیا :َلاَق . نبع يكتسي وه هللا لوسر اي

 هل لع َلاَقَف . ةي ا ا را يا

 رى دع َكِلْسِر ىَّلَع دفنا :َلاَقَق ؟اَنَلْنِم اوُنوُكَي ىَّنَح اا وا لوسَر اَي

 هيف هيف ىلا هلا نح نِ مَع بَ اپ مُهْرْخأَو «مالسإلا ىلإ ْمُهَعْدا مث ,ْمِهتَحاَسِب

 .ِيَلَع قمم معنا رمح ْنِم ر كل بک انجاز دلع كب لا یھت ال هارت

 اهحتفبو ءارلا رسكب ؛َكِلْسِر» :هلوقو .َنوُنَّدَحَتَيَو َنوُضوُحَي يأ :«َنوُكوُدَي) :هلوق
 ® «ناتغل

 ا لاق ائ رهرتق ۇئ ًانالق ثئا» : 6 هوي روجتا ام يعم ا ل
4 

 ُتْرهَجَت يِذّلا هيطغأ هتاف اي : َلاَقَق وب َتْدَهَجَت يِذَّلا ينطغأ : لوُقيو ءمالَسلا كثري هي دك

 .ملسم هاور . هيف ِكَل رايق ائيَش هلم نيِسِبْحَت ا هللاوَف ايش ُهْنِم يسبخت الو ءوب

 ىوقتلاو ربلا ىَلَع نواعتلا يف باب ١

 رمل :ىَلاَعَت َلاقَو «+ :ه.دمر یوق لَا لع اوبواَمَتَوط : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ًامالك هللا ُهَمِحَر  يعفاشلا مامإلا َلاَق م١ :رصعدد 409 ر يبل نسل ل ©

 .“ةروسلا هذه ربدت نع ةلفغ يف مهرثكأ ْوَأ َساَّنلا نإ :هانعم

 هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل ينهجلا دلاخ نب ديز نمحرلا دبع يب نعو _ ۷

 اَرَغ ْدَقَف ريخ ِهِلْهَأ يف ًايزاَع َفّلَح ْنَمَو ءاَرَع ْدَقَك هللا ليِبَس يف ًايِزاَع َرَهَج ْنَم١ : هلك
 ا

e 

  6يراخبلا :هجرخأ ٩/٤۲۱۰( ۱۷۱(« ملسمو ۱۲۱/۷ )۲٤۰٦( )۳٤(.

  - 5ملسم :هجرخأ 5/4١ )۱۸۹٤( )۱۳٤(.

  ۷ملسمو ,(5847) ۳۲ /4 يراخبلا :هجرخأ 5/5١ )۱۸۹٥( )185(.

 )١( هريسفت رصتخم رظنا .ريثك نبا كلذ ركذ ٦٤۳/۳ .



 CAND ةحيصنلا يف باب ۲١- [لوألا باتكلا]
 هل خ کک ګا ا

 ناّيحل ينب ىّ اثعب ثعب 4 هللا لوُسَر نأ : هل يردخلا ديعس يبأ نعو - ۸

 . ملسم هاور (اًمُهَنْيِب رجألاو امه 27100 ُدَحَأ ِنْيَلُجَر لگ ْنِم ْتِصبْيِل :َلاَقَف ِلْيَذُه ْنِم

 لا ابكر َيِقَل ةا هللا لوُسَو َّنأ : اڪ سابع نبا نعو 2- 8

 i ««هللا لوسر» :َلاَق ؟تنأ نم : ا «نوملسملا : ا

 . ملسم هاور رجا كلو معنا : َلاَق ؟ٌجَح اذهل تلا و

 ميما نِزاَكلا» :َلاَق هنأ لكي َيَنلا نع هلو يرعشألا ىسوم يبأ نعو _ ٠

 هَل َرُِأ يِذَلا ىَلِإ ةَ ُهْسْنَ هب ةي ًارَكَوُم الماك يطمن هب َريأ ام دِ يِذَّلا ُنييألا
 و

 . هيلع قمتم «نيقدصتملا دَحَأ 2
 58 و

 رسك ّعَم فاقلا حتفب «ِنيقَّدَصَتُملا» اوطبضو اوب َرِمأ ام يِطْمُي يِذّناد :ةياور يفو

 .حيحص امهالكو عمجلا ىَلَع هسكعو «ةينثتلا ىَلَع نونلا

 ةحيصنلا يف باب ""

 مص سس

 : لڳ حون نع ًارابخإ : ىَلاَعَت َلاقَو 2٠١ :تاّرجشنا € ةو ووم اإ : ىَلاَعَت َلاَق

 :LA‘ :فارعالاز چنا معا کک ااو : دائ دوه نعو كام : فارعالا] کل حص حصار

 و
I 

 نأ هک یزادلا سوا قع ميِمَت َةِّيَقَر يبأ نع :لوألاف :ثيداحألا امأو 9 ١

 ةَمِبألَو ِهِلوُسَرِلَو ِهِباَتِكِلَو هل» :َلاَق ؟ْنَمِل :انلق «ٌةحيِصّنلا ٌنيَّدلا» :َلاَق ا قبنلا

 .ملسم هاور "يم ٍدَماَعَو َنيِمِلْسُملا

 .(۱۳۷) (1895) ٤۲/٩ ملسم :هجرخأ

 .(509) (175) ۱۰۱/٤ ملسم :هجرخأ 9 48

 يراخبلا :هجرخأ ١/١57 )۱٤۳۸(« ملسمو ۳/ ٩۰ )۱۰۲۳( )۷۹(.

  -0١ملسم :هجرخأ ٥۳/۱ )00( )٩٩(.

 )١( عالطالا دصارم .ةنيدملا نم ًاليم نيعبرأ وحن ىلع عضوم ۲/ 1۳۷ :

 اهانعم :ىلاعت هلل ةحيصنلا» :(00) 0750-766١ ا لاق (۲)

 تافصب هفصوو هتافص يف داحلإلا كرتو هنع كيرشلا ىفن ىفنو «هب ناميإلا ىلإ فرصنم

 ةحيصنلا امأو ؛..ىلاعت هللا مالك هنأب ناميإلاف :هناحبس هنا ةحيصنلا امأو «لامكلا

 ةمئأل ةحيصنلا امأو ...هب ءاج ام عيمجب ناميإلاو ةلاسرلا ىلع هقيدصتف : ةي هلوسرل

 مهداشرإف :نيملسملا ةماع ةحيصن امأو .. .هيف مهتعاطو قحلا ىلع مهتنواعمف :نيملسملا

 .«ةقاطلا ردق ىلع ةمزال ةحيصنلاو . .مهايندو مهترخآ يف مهحلاصمل



 نيحلاصلا ضاير 222

 ر :َلاَق اَنِإ ىَلَع ب هللا لوسر تعي هنو هللا دبع نب ريرج نع :يناثلا- 7

 . هيلع قم لئم لكل شا ءَواَكَّزلا ِءاَتيَِو ءةالصلا
 ىّنَح ْمُكَدَحأ َلاَق ال َىِبَنلا نع ءهنذ سنأ نع د -

 و ع ۶ 4
 هلع قسم “هفت بحي ام هيخأل

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باي -۳

 ركسلا نع وهيو فورتلاب نورمأيَو ريخْا لإ َدوْعَدي هَمأ مکن کتلو : ىَلاَعَت هللا لاق
 الل تج أ ريخ متو : ىَلاَعَت لاقو 4 :ناّرمِع لآ] 40 نوحلفملا م مه َكِيَلوَُ

 أو وفل ذخ» :ىَلاَعَت َلاَقَو ۰٠٠۰ نار نر ةركنملا نع َتْوْهْنَتَو فورما تورم

 ٌتنِمْؤُمْلاَو و َنوُصْؤَمْلاو ا َلاقَو 1٠۱۹۹“ :فاّرعألا] 40 تھک نع َضرْعَأَو بعل

 ىلا كافر عا :ةنيوتلا] ركل 0 ورغم تواب عب هالو مصعب
 ًاوَصَع امي كلذ م 2 نبأ سیو واد نايل لع َليِدِرَنِإ توب نم اورقڪ 1 تن

 تولع اواك ميكا ركحنُ نع وهات ال اڪ € تودي واڪو
 ٌءاَش نمو نمو ءس نمف 3 نم ٌّقَحْلا لقوم :ىَلاَعَت َلاَقَو «[/ه-+ :ةدئاسملا] 4

 :ىَلاَعَت َلاَقَو [٠ :رججلا] 0 أمي تص :ىَلاَعَت َلاقَو «[م 0 رک
 توُقَسْنَي واک امي نيب بادعپ امف تلا اتذخاو وسلا نع تونی ی لآ ااو
 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاَو ١58[ :فاّرعألا]

 تعيس :ٌلاَق هنو يردخلا ديعس يبأ نع :لوألاف :ثيداحألا امأو _ ٤4
 ناك وناسي ْعِطَتْسَي ْمَل ْنِإَك ديب هريل ًاركنم ْمُكْنِم یار ْنَم» :لوقي ای هللا لوُسَر
 ا هاور «ٍناَميإلا "”ُفَعْضأ َكِلّذَو ولقب عطس مل

 هللا ُهَنَعَب يبن ْنِم اَم» :لاق ا هللا لوُسَر نأ : هو دوعسم نبا نع : يناثلا ٥“
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  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ۱۳۹/۱ )٥۲٤(« ملسمو ١/05 )25( )4۷(.

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ٠١/١ )١7(, ملسمو ١/٤4 )٤٥( )۷١(.

 ٤ - ملسم :هجرخأ ١/50 )59( )۷۸(.

 ملسم :هجرخ ١/50 )٥۰( )۸۰(. |

 .«ماتلا ناميإلا نمؤي ال هانعم» :(50) ۲۳۰ /۱ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (1)

 .«ةرمث هلقأ ملعأ هللاو هانعم» :(594) 778/١ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (0)

- ٥ 



 922 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باب -1؟ [لوألا باتكلا]
 ےس کک ا

 وِرْمأب َنوُدَتْقَيَو هيَّئسب َنوُذُحأَي تاَحِصْأَو TT نول ناكل الإ يِلْبَق ةم أ ىف

 هم 2و رک مرور ب ور 0 مج + هر (0م) هم او 92 ر 0

 ْنَمْف «نورَمْؤَي ال r ا ام نولوقي "فول ْمِهِدْعَب ْنِم لخت اإ مث

 .ملسم هاور ؛لّدّرَخ ٌةَّبَح ِناَميإلا َنِم َكِلذ َءاَرَو سيو ءٌنيؤُم

 لَو هللا لوسر اَنْعَياَب :َلاَق هن تياصلا نب ةدابع ٍديلولا ىبأ نع :ثلاثلا - 5

 نأ ىلع: ناق وأ لغو لاو طقتعلاز اوا اا عْمّسلا ىَلَع

 نأ ىَلَعَو ُناَمْرُب هيف ىَلاَعَت هللا ّنِم ْمُكَدْنِع ًاحاَوَب رت اؤر نأ الإ هلأ رمألا عزان ال

 . ِهيَلَع قف . ميال َةَمْوَل هللا يف اح ال انك اما قشلاب لوقت

 : رئال :هجيضلاوب للا ف أ امهْيَميم حتفب «هَرْكَملاَو طَشْنَملا»

aa Skفلأ مّ واو اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفب «ًاحاَوَب» : اهنايي. قبس هلقو ُكّرتشملاب  

 .ًاليوأت لمتحي ال ًارهاظ يأ :ةلمهم ٌءاح يث

 يف مِئاّقلا ُلَكَم» :َلاَق ايک بلا نع E تارا 17

 28 اهالغأ ْمُهْضْعَب َراَصَق ةي ٍةَئيِفَس ىَلَع اوُمُهَتْسا موق لگ ءاهيف ٍعِقاَولاَو وللا ٍدوُدُح

 :اولاَقَف ءْمُهَقْوَف ْنَم ىَلَع اوُرَم ِءاّملا َنِم ا اوقتشا 51 اَهِلَفْسَأ يف َنيِذَلا ناگو ءال

 اوُكَلَه اوُداَرأ اَمَو ْمُهوُكَرَت نِ ءاَتوَق ن ْنَم ذو لَو ًاقْرَك اَنبيِصَت يف اتر < انآ و

 يراخبلا اوربا اهمع اا ةخنو وقنا مهيدي أ ىَلَع اوذَحأ ناو اغ

 دارملاو ءاهتلازإو 0 ءاّهَل ركنملا :هانعم «ىَلاَعَت هللا دود يف مداقلا»

 .اوُعَرَتْقا :«اوُمَهَتْسا» .ُهْنَع هللا ىَهَت اَم :دوُدُحلاِب

 يلا نع نع او ةفيذح ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ نينمؤملا أ نع : سماخلا _ ۸

 ْنَمَو «َىِرَب ْدَقَف رگ ْنَمَف «َنوركْتو َنوُفِر عتق ُاَرَمُأ ْمُكْيَلَع ُلَمْعَتِسُي ُهَنِإ» :َلاَك هنأ 00

 ءال» :َلاَق ؟مِهلِتاَقَ الأ وللا لوس اي :اولاق «َعَباَتَو َيِضَر ْنَم ْنكَلَو ملح دق

 .ملسم هاور ا

 .(51) (۱۷۰۹) ١5/5 ملسمو :(91494) 95و (۷۰۵۵) 84 يراخبلا :هجرخأ _

 )۲٤۹۳(. ۱۸۲ /۳ يراخبلا :هجرخأ - ۷

 )۱۸٥٤( )٦۳(. ۲۳/۹ ملسم :هجرخأ -4

 )١( هاا .هراصنأو هؤاصلخ :نويراوحلا ١/2 .

 ) )۲ةياهنلا . ىضم نم دعب ءيجي نم لك :فلخلا 11/۲ .



 ا لال ف تاو 29
 ىّذَأَو إلا َنِم ئر دف ِناَسِل الَو وي ًاراكنإ ْعِطَعْسَي ْمَلَو هبل هب هِرَك ْنَم :ه

 ْمُهَعَباَت ا ی ییز ا رت ذم ل لاک بم كل و
 . يِصاَعلا رهف

 لكي َِبّنلا نأ 6 ناس يدب بليز مكحلا ما نينؤملا مآ نع : سداسلا 8

 ْنِم ميلا حي برقا ِدَك رس ْنِم بَرَعْلل ليو .هللا الإ هلإ ال» :لوقي اعرف اَهْيَلَع لخد
 لوُسَر اي :ٌتلقف ءاهيلت يتلاو ماهبإلا ويعُبصأب قلحو .اوذه لثم ّجِوْجْأَمَو جوبي عذر
 . هيلع ٌقْمّتم بلا رك اإ ءْمَعَنا :َلاَق ؟َنوُحِلاَّصلا اتيفو ُكِلْهَتَأ هللا

 كاي :َلاَق الب َيبَّنلا نع هيض ىدا وم یا نع و ماسلا 1
 .اًهيف ثدحتن هدب انيبلاجم ْنِم انل ام هللا لوُسَر اي :اولاقف «!ِتاَقُرُطلا يف َسوُنجلاَ
 ا . هَل ٌقيرظلا اوظغأَ «َسِلَملا الإ مثيب ال : الب هللا لوسر َلاَقَق
 َرَمَألاَو السلا کو ۰ ضا :َلاَق ؟هللا لوسر اي ٍقيرطلا
 .ِهيَلَع قمتم قمتم «ركنُملا نع ْيَهَّنلاو ءِفوُرْعَملاِ

 ي يف بهذ ْنِم ًامّئاخ ىأر ةَ هللا لوُسَر نأ يي :نماثلا ١١

 را ىلإ مدع ديفا :َلاَقَو «هحرطف هعزتف لجر
 ادي أ هذآ ال هللاو ال :َلاَق .وب ْعِفَتْلا َكَمَتاَح دخ : ل لإ لوشر ا ر و

 .ملسم هاور قلك هلا ومر ةكرط دقو

 ىَلَع لخد 5# ورمع نب داع نأ :يرصبلا نسحلا ديعس يبأ نع : عساتلا - 7
 e فل هللا لوُسَر تعمس ينإ «ّىَنُب يأ :َلاَقَق ءدايز نب هللا ٍدْيبَع

Eمحم باص ةا ْنِم تأ اَمَنِإَف سسلجا : هَل َلاَقَ  
 ا هاور . ْمِحِرْيَغ يفَو ْمُهَدْعب ُةلاَحْنلا تاگ امن ٌةَلاَحُن مُهَل ْتّناَك لهو : :َلاَقَد ل

 8ع

 . (۲) (۲۸۸۰) ١57/8 ملسمو ١58/4 )۳۳٤١(« يراخبلا :هجرخأ - 46

 )١١5(. (5151) 158/5 ملسمو «(1۲۲۹) 57/48 يراخبلا :هجرخأ _- ۰
 ۱٤۹/٩ )۲۰۹۰( )٥۲(. ملسم :هجرخأ 0١

 .(۲۳) (۱۸۳۰) 9/5 ملسم :هجرخأ - ۲

 .1/۲ ةياهنلا .روجفلاو قسفلا : ثيخلا )1(

 ٤٠٠۲/١ ةياهنلا .لبإلا ةياعرب فينعلا يأ (۲)



 رڪنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باب -1؟ [لوألا باتكلا]
E oتت يي < و ا  

 نرمال وڍ يس يِذلاَو : لاق فالك بلا نع بط ةفيذح نع :رشاعلا - ۴۳

 هَنْوُعدَ مث هم ًاباَقِع ْمُكْيَلَع َتَعْبَي ْنأ هللا َنَكِشوُيَل وَ رگنُملا ْنَع َنُوَهْنَتلَو ءٍفوُرْغَملاِ
 .«نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا هاور (ْمُكَل ُباَجَتْسُي الك

 َلَضْفأ» :َلاَك لي يتلا نع هيَ يردخلا ديعس يِبَأ نع :رشع يداحلا 7 4

 .«نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلاو دواد ا «رئاجج ٍناطْلَس َدْنِع ِلْدَع ُهَمِلَك ٍداَهجلا

 نأ : هل َيِسَمْحَألا ٌّيلَجََبلا باهش نب قاط هللا دبع يبأ نع :رشع يناثلا 6

 ٌقَح ُةَمِلَك» :َلاَك ؟لضفأ ٍداهجلا يأ :زْرَعلا يف هلجر عضو دقو ةي يللا لأس ًالجر

 . حيحص دانسإب يئاسنلا هاور «رئاَج ِناَطْلُس َدْنِع

«u علف 

 9 ج 7 22 2 ا
 اذإ لمجلا ٍرْوَك باكر َوُهَو :ياز مث ةنكاس ءار مث ةحوتفم ةمجعم نيغب «زرغلا»

 ل
 ق

 508 ر تا

 نإ» : داب هللا لوسر َلاَق :َلاَق هو دوعسم نبا نع :رشع ثلاثلا _

 هللا ِقّنا ءاَذَه اَي :ٌُلوُقَيُك ءَلُجَرلا ىَقْلَي لُجَرلا ناگ هنأ ليئارشإ ينب ىَلَع ٌصْفّتلا لَكَ

 ذا قلف ةن الك ولا ىلع و دقلا یی اقل مك كَل ب ل ہک تش ات غو
 : َلاَق َّم م ضف ْمهِضَْب بوه ا برص كلذ اول اگل هو هيرو لیک يك اک

 أوَصَع امي كلذ ْمِيْرَم ٍنْبآ سيو واد نسل لع ليون نب نم ورڪ يآ تيلو
 تعفي اڪ ام ى واع ركبُم نع وهات ال واڪ ©9) تودي اواَكَر
 :ةدئاملا] مس مذ ا تافل ارك Ea ميت هتم م اريك یر 099

 را نرمال او الك :َلاَق 3 :ةدئاكملا] (ترنیت) - هلوق نب 57

 هْنَرْصْفَتَلَو ءارظأ ٌّقَحلا ىَلَع ُهّنْرِطأَتل و ءويلاَطلا دي ِدَي ىَلَع َّنْذُحاَتَلَو ٍرَكْنُملا ِنَع نوهت

 تمت امك مل 3 ن «ضْمَب ىَلَع ْمُكِضْعَب بوُلعب هللا ٌنَبِرْضَيَل ْوَأ ءًارضَق مث حلا ىَلَع

 . (نسح ثيدح» :ٌلاقَو «ىذمرتلاو دواد ن هاور

 )5١59(. يذمرتلا :هجرخأ _ ۳

 اذه» :لاقو )5!١١( يذمرتلاو )50١١(« هجام نباو ,.(55"5) دواد وبأ :هجرخأ 14

 . ؟بیرغ نسح ثيدح
 . ۱١١/۷ يئاسنلا :هجرخأ 06

 :لاقو )۳۰٤۷(. يذمرتلاو «(م) (05٠1)هجام نباو «(4777) دواد وبأ :هجرخأ 2-5

 . عطقنم ثيدحلا دنس نأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح»



A7نيحلاصلا ضاير  
 َليِئاَرْسِإ ونب ُتَمَقَو اَمَل» : ل هللا لوُّسَر َلاَق «يذمرتلا ظفار «دواد يبا ظفل اَذَه

 ْمُهوُلَكاَوَو ْمِهِسِلاَجَم يف ْمُهوُسَلاَجَن ءاوُهَتْنَي ْمَلَف ْمُه املع اَمَلُم ْمُهْنَهَن يصاَعَملا يف
 میرم نبا یّسیِعو دواد ناس ىَلَع ْمُهَنَعَلَو 0 هللا برَضَق مَهوُبَراَسَو
 يِذَّلاو ءال» :َلاَثَف احم ناكو ب هللا لوُسَر َسّلَجَف ؟َنوُدَتعَي اوتاكو اوَصَع امب كلذ

 .«ًارظأ ٌّقَحلا ىَّلَع ْمُهوُرِطأَت ىٌح ِهِدَبِب ييف

 .هّئُسيحتل يأ : «هترصفتلو» .مهوفطعت يأ :«مهوُرِطأَت» :هلوق
 نوؤرقتل مكنإ ءساّنلا اهّيأ اي :َلاَق ؛ قيدنصلا زكي يبأ نع :رشع عبارلا - ۱4۷

 e SA شیده اإ لص نم مگر ل كش کیل اوما َنذَلا اهيايإ» :ةيآلا وه

 ِهيَدَي ىَلَع اوُذُحاي ْمَلَك َمِلاطلا اور اًذِإ َساّنلا َّنإ» :لوقي ايب هللا لوُسَر تعمس ينإو
 .ةحيحص ديناسأب يئاسنلاو يذمرتلاو دواد ااو همن باپ هللا مهمي ْنأ َكَّشوأ

 فورعمب رمأ نم ةبوقع ظيلغت باب 4

 هلعف هلوق فلاخو ركنم نع ىهن وأ
 َنوُلَقَت الفأ بتكلا واتت ما م شنأ َنوَسَتَو راب ساّنلا واتا 3#: :ىَلاَعَت هللا لاق

 اڪ © واق ال ام تولوق مل اوم". نیلا ایم : ىَلاَعَت لاق :ةرعببد 49
 نع ًارابخإ ىَلاَعَت َلاَقَو «م-: :فكدا 409 تولع 0 نأ 0 اَنَقَم

 .ىم :.رث منع مُكلَمْنَأ ام کل 7 نأ درا امو : لك
 * لوق لک هللا لوسر تحمس لاف ي ةثراخ نب ةماسا يز يبأ نعو 4۸

 رودي اَمَك اھ روی ویب باقا قلد اَّنلا يف ىّقْليَف ٍةَم ٍةَماّيقلا ٌمْوَي ٍلُجّرلاب ىّتْؤُي»
 ٌرُمأَت كت ْمَلَأ ؟َكَل ام ءنالف ای :َنوُلوُقَيَك ءراثلا لما لإ متبل ى لا ف نامعلا

 ٍنَع ىَهْنأو ءويِنآ الَو ٍِفوُرْعَملاِب رُمآ ٌتْنُك ءىَلَب :ل لوفي ؟ركنُملا ِنَع ىهنتو ورغملاب

 . هيلع قمتم (هيِتآَو ركنملا

 اهدحاو «ئاعمألا :؛ُباَتْقَألاهَو . جرخت هانعمو ءةلمهملا ٍلادلاب وه «یلدنت» :هلوق

 ت

 يف يئاسنلاو ,070617) يذمرتلاو )٤٠٠٥(« هجام نباو )٤۳۳۸(« دواد وبأ :هجرخأ 917
 .(6١١١ا/ل) «ىربكلا»

 .(01) (۲۹۸۹) 5١5/8 ملسمو «(۳۲۹۷) ١57/54 يراخبلا :هجرخأ 6



 كمال ةنامألا ءاداب رمألا باب 0 [ل وألا باتڪلا]

 ةنامألا ءادأب رمألا باي "6

 لاقَو «عهم :.ئررر اهله لإ تتسألا ودون نأ كما هلآ نإ :ىَلاَعَت هلا َلاَق

 اهو اهب نفسو اليس نأ باف لابجلاو ضرألاو توسل ىلع ةتامذلا اسرع اإ : ىَلاَعَت
00 4 o f aN 4[۷۲ :باّرحالا] € الوهج امولظ ناك نإ نلسنال 2 ريس ا . 

 اَذِإ :ٌتالث قفانُملا ًةيآ» :َلاَق ل هللا لوُسَر نأ : هل ةريره ىبأ نعو 9-8

 .؛ٌمِلْسُم هنأ َمَعَّرَو ىَّلَصَو َماَص ْنِإَو» :"”ةياور يفو
 ُتْيَأر ذك ٍنيَئيِدح لي هللا لوُسَر انثدح :َلاَق با ناميلا نب ةفيذح نعو _- ٠١

 نآرقلا لزن مث ارا بولف دج يف تلات هنامألا نأ ادعي :رخآلا ٌرظتنأ انأو اَمُهَدَحَأ

 رجلا مايل :َلاَقَف كمال تروم انثّدح ّعُن ءةنسلا نم اوملعو «نآرقلا َنِم اوملعف

 نم ةلاَمألا صف مولا مات م تولا لع اهدا للكيك بلك نو تالا ضب ةو
 سیو اربتنم هارت طِفَتَف ٌكِلْجِر ىَلَع ُهَمْجَرْحَم ٍرْمَجَك ؛ لجملا رَثَأ لغم ارتا لظی وبل

 ٌدحأ ُداَكَي الك .نوغيابت سالا حبشي ا ًةاَصَح َّدَحأ مّ يش هيف

 اَم !ُهَدَلْجأ اَم : ٍلُجّرلِل َلاَقُي ىَّتَح .ًنيمأ ًالُجَر نال يب يف نِ :َلاَقُي لح ةَئاَمألا يدوي

 َمَو نامر ّيَلَع نأ ْدقَلَو .«ناّميإ ْنِم لدْرَك نِ ةّبَح لاق ولك يف اَمَو !ُهَلَقْع ا !ُهَكَرظَأ

 ريَ يدوب ذأ ايئارضت ناك ذو «ةنيد يلع لرل املس ناك نت : تي ياب ميا يلا

 .ِهيَلَع قمم 2 ًانالُقَو االف لإ مكن ٌميِاَبَأ تنك اَمَك مولا ار «هيِعاَس َّىَلَع
2 

 حام

 .(9١1)و (۱۰۷) (04) 05/١ ملسمو «(۳۳) ١١9/١ يراخبلا :هجرخأ - 48

 .(۲۳۰) 88/١ )۱٤۳( ملسمو 5491(2) ۱۲۹/۸ يراخبلا :هجرخأ ٠

 .هتمالع يأ قلل

 الف عنام ضرعف ءافولا ىلع ًامزاع ناك ول نكل «هب يفي ال نأب ًافالخ دعولا لعج يأ (۲)
 .۸۳ ١/ ريدقلا ضيف .هيلع

 .ملسم دنع (۳)

 نع لوزت ةنامألا نأ ثيدحلا ىنعم» : :(157) 757 ١/ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )٤(

 ضارتعا وهو تكولاك ةملظ هتفلخو اهرون لاز اهنم ءزج لوأ لاز اذإف «ًائيشف ًائيش بولقلا

 لوزي داكي ال مكحم رثأ وهو لجملاك راص رخآ ءيش لاز اذإف ءهلبق يذلا نولل فلاخم نول

 بلقلا يف هعوقو دعب رونلا كلذ لاوز هبش مث ءاهلبق يتلا قوف ةملظلا هذهو «ةدم دعب الإ



505 > 
 ءاتلاب «تكولا»و ءيشلا لصأ َوْهَو :ةمجعملا لاذلا ناكسإو ميجلا حتفب ب «ردج» :هلوق

 ديلا يف طم َوْهَو : ميجلا ناكسإو ميملا حتفب هب (لُجَملا»َو .ريسيلا رثألا :قوف نم ةانثملا
 .ِهيَلَع يلاولا :'ويِعاس» : هلوق . ًاعفترم :«ًاربَتْتُم» :هلوق .وريغو لمع ٍرثأ نم اهوحنو

 َكَراَبت هللا ٌمَمِحَي» :ِهل هللا لوُسَر لاق :الاق ءو ةريره يبأو ةفيذح نعو ١
 ,يَلَع هللا ٌتاوَّلَص َمدآ نوتا جلا ْمُهَل '''تَلزت ىّنَح َنوُنوؤملا موقف َساّنلا ىَلاَعَتو
 يا E :ٌلوَقيَق ,ةّنجلا اتل خيفتْسا اَناَبَأ اي :َنوُلوُقيَ
 1 ومي ميهار نوا :َلاَق لا ليل ميهارثإ ينا ىَلِإ اوُبَْذا كلذ ٍبِحاَصِب تُل
 9 یّسوم ىَلِإ اوُدَمْعا ءَعءاَرَو َءاَرَو ْنِم ًاليلَح ُتْنُك اَمَّنِإ كلذ يعافي ككل : ميهاربإ

 ةملك ىسيع ىلإ اوُبَهْذا ءَكِلَذ ٍبِحاَصِب تسل رك Re .ًاميلكت هللا ُهَمَّلَك
 هَل ندي موفي ؟ للك ًادّمَحُم نونا كلف بحاًصب ٌتسل : ىسيع لوقيف .هحوّرو هللا

 «ٍقْرَبلاَك ْمُكَلَوأ رمي اتو ايمي ظارصلا يخ ِبْدَج ِناموُقَيُك "”هِحّرلاَو ةئامألا لسو
 ةر يف ُعِجْرَيَو رمي فيك اور ملأ : لاق رل مك يک يآ «يماَو يباب ل

Eْمُكيِبنَو .ْمُهاَمْعأ مهب ير د لاَجّرلا دَ  
 ءيجَي ىَّنَح ءداَبِملا ُلاَمَُأ رجعت حْ ىَّبَح < e لومي طارصلا ىَلَع ع
 ْنَم ل لأي ٌةَروُمَم ةََلَعم ُبيِلاََك طارصلا يتئاَح يفَو ا ا نب ل ل
 َرْعَق نإ فد اراه ىبأ نفت ئالار (ِراّنلا يف 3 نس دركَمَو 1 وپ تري

 و افیرخ ن منهج

 .(۳۲۹) )۱۹٥( ۱۲۹/۱ ملسم :هجرخأ -۱

 مث اهيف رثؤي ىتح هلجر ىلع هجرحدي رمجب هايإ ةملظلا باقتعاو «هيف هرارقتسا دعب هجورخو =

 هعنمت هتنامأو هنيدف ًاملسم ناك اذإف ءءارشلاو عيبلا انه ةعيابملاو . . طفنتلا ىقبيو رمجلا لوزي
 موقي ًاضيأ ناك هيلع يلاولا وهو هيعاسف ًارفاك ناك نإو ءةنامألا ءادأ ىلع هلمحتو ةنايخلا نم
 ET هتيالو يف ةنامألاب

 ناروصتف اهعقوم ربكو اهرمأ مظعل» ٠١ )١95(: /۲ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (؟0)
 .«ىلاعت هللا اهديري يتلا ةفصلا ىلع نيتصخشم

 مهب يرجتو . .اهيرجو غلابلا اهودع يأ» : 11١/١ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق قرف

 .«مهلامعأو مهبتارم بسح ىلع رورملا ةعرس يف نونوكي مهنأ هانعم ءمهلامعأ
 . ٤/ ٠١١ ةياهنلا رمل ياو ورا كسل :سدركملا (5)

 هنن | :فيرخلا )0



 ةنامألا ءاداب رمألا باب 50 [لوألا باتكلا]
 ےس ل ااا و سل

 كلتب تسل :هانعمو نيونت الب مضلاب :ليقو .امهيف حتفلاب وه «ءارو ءارو» :هلوق

 حرش يف اهانعم تطسب دقو .عضاوتلا ليبس ىّلَع ركذت ةملك يهو «ةعيفرلا ةجردلا

 :َلاَق e ةمجعملا ءاخلا مضب بيب آنرا ۰۲

 لِ ا ا اب :َلاَقَك هبْنَج ىَلِإ ُتْمُقَ يِناَعَد " لّمَجلا َمْوَيُرْيَبُرلا فقَو

 يِنْيَدَل يم ين ريكا و ءامولظم مربا لاس لإ قرأ 9 يَ ُموُلْظَم وا ٌمِلاَط

 قلاب صوار «يِنْيَذ ٍضْقاَو اتل ام عب ا : لاق ر مث ؟اعيَش الام نم يقي ايد ی رفا

 E E قو ريت نا :َلاَق ' ثلا ل يزلا نب هلا دبع ينب ينعي هيله

 نيب ضب ىؤاَو هي کک , كدت لن ءيّش نيل

 : 82 صيام

 0 ر ا TY 4 ر ما 0 ر

 ٍةبْرُك يف ُتْعَكَو اَم وارق : لاق . هللا :َلاَق ؟َكاَْؤَم ْنَم ِتَبأ اَي : تلق ىّتَح َداَرأ ام ٌتْيَرَد

 تي مَ ربا ليف :ل اق .ُهَيِضَقَيَ هيد ُهْنَع ضُقا ٍرْيَبُرلا ىَلْوَم اي :ُتْلُق الإ هِنيَد ْنِم

 ِنْيَراَدَو ةَنيِدَملاِب ًاراَد 0 ىدخإو الا اًَهنِم ( ّنيِضَرَأ لإ ازد EN اًنيِد

 لاا 0 7 ناك يِذَلا ید ناکامو لاك تضع راو ا راو ا

 هلع یخ ىلا لم وه ْنِكَلَو ال لا لوقف هاّيِإ هعِدوَتْسَيَف «لاملاب هنتاي ناك

 يف 00 1 هل ايش الو اجار الو ©؟ةياجج لو طق ةرامإ لو امو قلا

 .(۳۱۲۹) ٠١5/5 يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 )١( ملسم حيحص حرش 1/۲ .

 ءاهعم نمو ةشئاع نيبو هعم نمو بلاط يبأ نب يلع نيب ةروهشملا ةعقولا يه :لمجلا موي (؟)

 لمجلا لر نولتافي سالو مف ج نع ار تناك ةا نأل مسالا اذهب تيمسو

 ١4/١"7. نيحلافلا ليلد .لمجلا رقع ىتح

 . ٠۸١/١ ةياهنلا .ةهجاوملاو ةلباقملا :ةازاوملا (۳)

 . ۹۸۰ /۲ عالطالا دصارم . ماشلا ةيحان نم ةنيدملا برق عضوم :ةباغلا (5)

 . ٠٠۸/۳ ةياهنلا .فلتيو عيضي نأ : ةعيضلا (0)

 . ۲۳۸/۱ ةياهنلا .اهناظم نم لاومألا جارختسا : ةيابجلا (1)

 .(جرخ) 54/5 ناسللا .مولعم ردقب مهلام نم ةنسلا يف موقلا هجرخي ءيش وه :جارخلا (۷)



 ام ٌتْبَسَحَن : هللا ُدِبَع َلاَق ءو نامو َرَمُحَو رک يبأ حم ْوَأ لَك هللا لوسر َعَم ورع
 eS ا جوق نِ |

 7 و ا ەچ 5

 دلا يتلا كئاكذإ كا : للا دبع لاَ لم عمت خلونا یتا اعرف :

eS
 0 : 

0 

 :َلاَق ءال :هللا دبع َلاَقَف م وت yT :َلاَق ال :هللا
 ُهْنَع ىَضَقَف اهن هللا دبع yy هللا دبع َلاَق ءةَعظق يل اوُعَطْفاَف
 نافع ُنْب ومع َُدْنعَو ةّيواَعُم ىلع مَ تو مُهْسأ ةَعَبْرَأ اَهْنِه َيِقَبَو هاقواو هيد
 ةّئمب هس لك :َلاَق ؟ٌةَباَعلا تم ٍتَمّوُق مگ : ٌةيواَعم هل لاق َْةَعْمَر ُنْباَو ٍرْببُزلا نب ُرِذْنَملاَو
 ريئزلا نب رٍذْنملا َلاَمَف «ٌفْصنَو مُهْسأ ُةَعَبْرَأ :َلاَك ؟اَهْنِم َيِقَب مگ :َلاَق «فلأ
 فلآ ةكمب : امه اهتم تْذَخأ ذك: :َناَمْدُع نب وُدْمَع لاق ءفلأ مب ًامهَس اهني ُتْذَخأ
 ْمهَس :َلاَق ؟اهْنِم يهب مگ :ٌَيواَعُم لاق .فلأ ةمب ًامْهَس بذا دق :َةَعْمَر ُنْبا لاق

o یک ےک مس و 
e هد 

 Ss : لاق د ا ك

 ىَلَع راگ م الأ ل لاق ءانئاريم
 مسك َنينس عز ىَضَم املك يلا يف ياتي وس لك لحجم .و ضف ايل نيد يلا

 ل اَنَكِوَو فلأ فل ٍةأّرما لَك َباَصْأَق قَوْسِي برأ ريل َناَكَو .َتْلُثلا فدو مهيب

 . يراخبلا هاور لأ اهو لأ فلا نوسم ْهَح ِهِلاَم عيِمَجَف

 مطولا E ملظلا ميرحت باب "5

 : ىَلاَعَت َلاَقَو «[14 :رفاغ] ماب عيفس و ويح نم ده مالل مع 0 هللا
 ١ :جّحلا] « ري ني اما 0 نيملنظلِل امر

 .ةدهاجملا باب رخآ يف © مدقتملا هي رذ يبأ ثيدح :اهنمف ثيداحألا اًمأو

 )١( ثيدحلا رظنا )١١١(.



 ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب 1١- [لوألا باتكلا]
 ےس ا ااا ا

 الط ملظلا نإ ؛ ؛ملظلا اوُقنا :َلاَق كو هللا لوسر نأ : هڪ رباج نعو _- ۴۳

 0 TS . كلبك ناك نع كما َّحّشلا َّنِإَك ؛ّّشلا اوُقَناَو .ةَمايقلا موي

 . ملسم هاور (ْمُهَمِراَحَم اوُلَحَتْساَو ءْمُهءاَمِد

 اَهِلْمأ ىَلِإ ٌقوُقُحلا َنْدَوُتَل» :َلاَق ايب هللا لوُسَر نأ : هئلض ةريره يبا نعو 4

 .ملسم هاور ِءاَنْرَقلا اَلا ّنِم ''”ءاَحْنَجلا ٍةاَّشلل دامي ىح ءوَماَيِقلا موي
4 

 َنيَب ل4 ُيِنلاو «عادَولا ٍةبَسَح ْنَع ُتَّدَحَعَن انك : لاق ءاز رمع نبا نعو 6

 رك ' همَلَع یکنأو كو هللا لور هللا دمخ ىَّنَح عادلا هح ام اَم يِرْدَن الَو ءاَنِرُهظأ

 ل هما ُهَرَدنأ الإ بَ ْنِم هللا َتَعَب اَم» :َلاَكَو رگ يف َبَنظأَك لاجّدلا حيلا

RAنإ ېځیلع یخی سئل هنا نِ  

 ْمُكْيلَع مرح هللا نإ الا .ٌةيِفاط َةَبَنِع ُهَئْيَع ناگ «ىَنْمَيِلا ِنْيَع ٌرَوْعأ ُهّنو روع 00

 «؟تْفَلَب لع الآ ءاَذَم ره ت ىف ىف ءاذه مكدلب ءال يي ةزخك اا ْمُكءاَمد

 يِدْمَب اوُعِجْرَت ال :اورظنا ا وأ  ْمُكَلْبَو١ ًاثالث ذم شا ل :لاك عار
 و

 .هضعب ملسم ىورو «يراخبلا هاور 'ٍضْمَي َباَقِر ْمُكُضْعَب ُبِرْضَي اراق

 «ضْرألا َنِم ِرْبِش يق َمَّلَظ ْنَم» :َلاَك لك هللا لوُسَر نأ : او ةشئاع نعو 5
 .يَلَع قمم َنيضَرأ عبس ْنِم ُهَقّوُظ

 ؛ٍمِاَطلِل يبل هللا ّنإ» e :َلاَق لڪ ىسوم يبأ نعو - 1۷
 يأ دل َّنِإ مط يهو ئَرشْلا َدَمك آذإ كير دا كالَدكو» : أرك مث غرف مَ هَدَحأ ال

SNE 4 

 .ِهيَلَع قمم ٠۰۲ :دوثمت © ديدش

 يِتَأَت َكَنِإ» :َلاَقَف اک م هللا لوُسَر يحب :َلاَق هلو ذاعم نعو

 .(16178) ۱۸/۸ ملسم :هجرخخأ د٠3

 .(55875) ۱۸/۸ ملسم :هجرخأ -*45

 ٠ يراخبلا :هجرخأ ٤٤٩۲( ۲۲۳/۰(« ملسمو ١/08 )۱۱۹( )535( و)١1١١(.

 حرش يف فنصملا لاق )١515(. 594/6 ملسمو ,(546) ۷۰/۳ يراخبلا :هجرخأ _ 5

 .«هتبوقع ظيلغتو بصغلا ميرحتو «ملظلا ميرحت هيف» :ملسم حيحص
 .(59487) ١9/8 ملسمو :«(4787) 91/5 يراخبلا :هجرخأأ _- ۷

 . :ذاعمل لاق يي يبنلا نأ سابع نبا نع ١58/7 )١597(. يراخبلا :هجرخأ -۸

 .(۱۹) (۲۹) ۳۷/۱ ملسم :هجرخأو

 )١( ةياهنلا .اهل نرق ال يتلا :ءاحلجلا ١/ 784.



55-8 
 هسا مسكس يي بسسس سب ببث 3

 اوُعاَطأ ْمُه ذاك هلا وشو ياو هللا ال َهَلِإ ال نأ ِةَداَهَش ىَلِ ْمُهَعْداَق ب باَتِكلا لهأ
 م نك ويلو موي ْوَي لگ يف تاولص َسْمَح < ْمهْيَلَع ضر ر هللا نأ مهما < كلذ
 ىلع درك موا نِ ذو دص ْمِهَْلَع َصَرتْل د لا ١ نأ ْمُهَمِلْعاَ كلل اوُعاطأ
 ُهَنِإ ؛ موُلظَملا َةَوْعَد ِقَّناَو ْمِهِلاَوْمَأ مارگ و كاي ءَكِلَدِل اوُعاطأ ْمُه نق مئا

4 

 . هيلع فم ١ ”باججح وللا نيبو اه نمل
00 

 يلا َلَمْعَتْسا :َلاَق هل 5 يِدِعاَّسلا دعس نب نمحرلا دبع ٍليَمُح يبأ نعو - ؟' ۰۹

 ْمَكَل اَذَه :َلاَق َمِدَق اّمَلَ وَكَدصلا ىَلَع يللا نبا هَل هَل نامي ”'دزألا َنِم ًالْجَر هك
 اًما» :َلاَ م يلع یتٹآو هللا دمخ رولا ىَلَع یک هللا لوسر ماقف ءى يِدْمَأ اَذَهَو
 ْمُكَل اذه : : لوَقَيَف يِتايَ فا ينال امم ِلَمَعلا ىَلَع منم لُجَرلا لوغتسا ين دعب
 ناگ نإ هدم اَ یئ وأ ا همبا تيب يف سلجم القأ ۽ ؛ّيَلإ ثب ةي اذه
 ٍقَماَيِقل | َمْوَي ُهّلِمْحَي «ىَلاَعَت هللا يقل الإ ِوََّح ريقب اي مكن ٌدَحأ ُذُحاَي ال لاو ءًاقواَص

TEEٌةاَش وأ ٌراَوُخ اَ ةَرقَب وأ  
 . هيَلَع قف ًاثالث ُتْنلَب لَه َمُهَّللا» :َلاَقَق ويلعب ُنْضاَيَب یز ىَّبَح هيدي عفر مث رعي

 .هيخأل ٌةَملْظَم ُهَدْنِع ٌتَناَك ْنَم» :َلاَق ب يللا نع اظ ةريره يبأ نعو - 2١١
 هَل ناگ نإ ؛ٌمهْرو الو راتيد نوي ال نأ لق مولا هني هلل ءءْيَش نِ ذأ ضرع نِ
 ِهِبِحاَص ِتاَكّبَس ْنِم خا ٌتاَنَسَح ُهَل ْنُكَي ْمَل نا ؛هَِملْطَم ردت هن دخ ٌحِلاَص لمَ

 .يراخبلا هاور اِيَلَع لِوَحَف

 ْنم مِلسَملا» :َلاَق ال َىِبَّنلا نع ءايْقَوؤ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ۲۱۱١

 . هيلع قفتم (هْنَع هللا یھت ام َرَجَه ْنَم رجاهملاو «ودَيَو ِهِناَسِل ْنِم َنوُمِلْسملا َمِلَس

 .(15) (۱۸۳۲) 1١/5 ملسمو 5091(2/) ۲۰۹/۳ يراخبلا :هجرخأ -۹
 )۲٤٤۹(. ۱۷۰ /۳ يراخبلا :هجرخأ ١-
 .طقف لوألا رطشلاب ٤۷/١ )1٤( )٤١( ملسم :هجرخأو ء(١٠) ٩/۱ يراخبلا :هجرخأ ١-

 )١( ةياهنلا . اهل اهصتخيو اهكلام سفن اهب قلعتت يتلا اهسئافن يأ :مهلاومأ مئارك ٤/ ٠١۷ .

 .؛درت ال ةعومسم اهنأ يأ» :(59) ۱1 ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (۲)
 .(دزأ) ١/ ٠١١ ناسللا .نميلا يف ةريثك رئامعو لئابق عمجت ت :دزألا (۳)

 )٤( ةياهنلا . راعيلا اهتوصو حيصت :رعيتو .رقبلا توص :راوخلاو .لبإلا توص :ءاغرلا ۲/ ۸۷

 .۲۹۷و 7408و



 , ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب ٠١ [لوألا باتكلا]
eله  

1 
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 م

 ءَتاَمَق ءُةَرِكْرك ُهَل أ لاقي لجو ب يلا ل ىلع ناك :َلاَك هو هنعو ۷

 زو اهاع ذه سايق اودعك هْيَلِإ َنوُرظْنَي اوُبَمَذَه «راتلا يف َوُه» : ي هللا لوُسَر َلاَقَق

 . يراخبلا

 دق ¿ن َناَمَّزلا َّنإ» :َلاَق لک بلا نع ءهفض ثراحلا نب عْيَفن ةركب يبأ نعو - 73١
 ةعبرأ اَهْنِم اَرْهَس َرَشَع اتا ٌةَنَّسلا :ّضرَألاَو ٍتاَوّمَّسلا 4 هللا ىح موي وي هتَكيَهَك رادَتسا تە 22 م6 a“ 2 بثت سوس Ol اس نكس 6
 َنْيَب ی يد "0 ُبَجَرَو «ُمّرَحُملاَو ءةُججلا وُدو «ةَدْعَقلا وذ : كايلاوتث تالق مر يورو

 دیسی اس هلأ اظ ےک كك ملغ لورو ها نلف «؟اَذَه رْهَش يآ «َناَبْعْسَو ىَداَمُْج

 هللا :اَْلُك ؛؟اَذَم دب يَ :َلاَق :ىلب الو «اذخعلا اذ لا لاق فشار خت

 : اَّنْلَق 2؟هَدْلَبلا َسْيَلأ» :َلاَق .هِمْسا ريع ِهيمَسْيَس سپس هنآ اننط یخ َتكَسَف < .مّلغأ هوس

 ريَغب يْمَسْيَس هنأ اتت ىح َتْكَسَف < كلغ هوشو هلا : نلف «؟اَذَه مْوَي ياَ» :َلاَق . ىَلَب

 ْمُكَضاَرْع أَو ْمُكَلاَوُم أَو ْمُكءاَمِد َّنإَك» لاق نلت اَْلُق «؟ِرْخّنلا َّمْوَي َسِيَلأ» لاق دشا

 كير َنوُقْلَتَسَو ءاَذَع ْمُكِرْهَ يف اَذَه ْمُكِدَلَب يف اڌ يو زي زيزشك ماع مكيلخ

 الأ ء«ضْعَب َباَقِر ْمُكُضْعَب ُبِرْضَي ًاراَفُك يدعب اوعجَْت الق الأ < ,ْمُكِلاَمْعأ ْنَع ملاش

 Eg بَ َضْعَب لَ «َبئاَقلا ُدِعاَشلا غلي

 اع فم یم دَهْشا ّمُهَّللا» : َلاَق .ْمَعَن : انف ؟ُتْفَّب لَه الأ ءُتْنَنَب لَم ال :َلاَث

 نَم» :َلاَق لكي هللا لوُسَر نأ : هل يثراحلا ةبلعث نب سايإ ةمامأ يبأ نعو -4

 : َلْجَر َلاَقَف هّنَجلا ِهيَلَع َمّرَحَو رانا هَل هللا َبَجْوَأ دقق «هنيمتي ملم رم یک وح َّمطَتْقا

 .ملسم هاور «كاَرأ ْنِم ًابيضق نإو» :َل اً ؟هللا: لرسر ای ارپ ایش ناك ناو

 نَم» :لوقي ويب هللا لوُسَر تعمس :َلاَق «هيذ َةَرْيِمُع نب ّيِدَع نعو 6
 ماَقَك اَِماَيِقلا موي هب يأ ًالوُلُع َناَك هُهَقْوَف اَمَق اطيح اَنَمَتَكَك «لَمَع ىَلَع ْمُكْنِو ُهاَْلَمْعَتْسا

 .(701/5) 1١/5 يراخبلا :هجرخأ 2-505

 .(۲۹) (1514) ۱۰۸/۰ ملسمو ۲۲٤۲/٥ )55١5(., يراخبلا :هجرخأ - ؟١*

 .(۲۱۸) (7١ا0) 86/١ ملسم :هجرخأ ٤-

 .(70) (۱۸۳۳) ١5/5 ملسم :هجرخأ ۔-٥

 مهنأل رضم ىلإ ةي يبنلا هفاضأ» :(157/4) 5 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .«مهريغ نم رثكأ هنومظعي اوناك



 سسس تت شا
 َكَّلَمَع يَ لَبْقا هللا لوُسَر اي :َلاَقَق هِيَ رظْلأ ناك ءِراَصنألا َنِم وسا لُجَر هبلإ
 ُةَنلَمْعَْسا ن :ّنآلا هلوُقأ اتآو» :َلاَق ءاّذكو اگ لوقت هت َكتْعِمَس :َلاَق «؟َكَل اَمَو» :َلاَق

 .ملسم هاور ؛ىَهَتْنا ُهْنَع يه امو ّذَحأ ُهْنِم ينوأ امف «هريثكَ هلیلقب ئجّيْلَ ٍلَمَع ىَلَع

 وكب م لع

 داك اياك صارخ ناکا : َلاَق هه باطخلا نب رمع نعو - ۲۹٦

 َلاَقَك . ٌديِهَش نال : اولاقف «ٍلُجَر ىَلَع اورم ی ڈیوس نالو ءٌديِهَش ناف : اوُلاَمف كي
 : بم هارو اع وأ الع ومرت نفاراثلا يفر يأ الك : الب يلا

 ءمهيف َماَق هنأ : اک هللا لوُسَر نع هبط يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأ نعو ١-
 :َلاَقَف E ءٍلاّمغألا لصف هللاب َناَميِإلاَو هللا ليبس يف َداّهِجلا نأ ْمُهَل َرَكَذَ

 ا ا َلاَقَق ؟َياَياَطَح يع ُرَمَكُت هللا ليبس يف تليق ْنإ كيرا هللا ل

 لاَ م «ربذُم ريَ ٌليفُم «ٌبَِقْحُمٌرباَص َتْنآَو ا ليبس يف تلق نإ مت :كي
 ىَتَع رفگتا هللا يبس يف تلت نإ َتِْيَأَرَأ :َلاَق كلف فْيَك» :هلي هللا لوُسَر
 الإ ريْذُم ٌريَغ ٌلِيْقُم ءٌبِسَتْحُم ٌرباَص تاو ْمعَن» :هلي هللا لوُسَر هَل َلاَقَق ؟َياَياَطَح
 .ملسم هاور "كلذ يل لاَ ليربج نف ؛َّنيَدلا

 : اولاق «؟َسِْفُملا ِنَم نوردتأ» : لاق ىل هللا لوسر َّنأ : 2 هيلَط هريره يبأ نعو - 11۸

eTةمايقلا موي يتاي ْنَم يملأ ني سلفا نإ:  

 مد َكَمَسو ءاَذَه لام لگو ءاَذَه' ” فدو ءاَذَه ْمَكَّس دقو يتأيو «قاكّرو مايصو ٍقالصب

 ْنأ لبق هئانَسَح ْتَييَق ناف ءوتانسح ْنِم اًذَهو اک ام ف هاذه ترصَو ةاذه

 . ملسُم هاور هِراَّنلا يف حر يف ويَلَع تحرق مُهاياَطَح م َّدِخَأ ءويَلَع ام ىضقُي

3-5 

 .(۱۸۲) 79/١ )۱۱٤( ملسم :هجرخأ 05

 .(۱۱۷) )۱۸۸٥( ۳۷ /5 ملسم :هجرخأ -۷

 )٥۹(. (1081) ۱۸/۸ ملسم :هجرخأ -۸

 )١( ةياهنلا .ةمينغلا نم ةقرسلا :لولغلاو «بايثلا نم عون :ةدربلا ١/١١5 و٣/ ۳۸٠.

 .ىلاعت هلل صلخملا وه :بستحملا» :(1885) ۲۷ /۷ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق (۲)

 لامعأ نم امهريغو ةداهشلاو داهجلا نأو «نييمدآلا قوقح عيمج ىلع هيبنت ثيدحلا يفو

 .«ىلاعت هللا قوقح رفكي امنإو «نييمدآلا قوقح رفكي ال ربلا

 ۲۹/٤. ةياهنلا .هانعم يف ناك ام وأ ىنزلاب ةأرملا يمر :فذقلا (۴)



 ...مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب 1! [لوألا باتكلا]
 ےک ا کک ا للا

 ب انآ اَمّنِإ» :َلاَق لک هل هللا لوُسَو نأ :انإَو ةملس مأ نععو - "1

 وَ هَل يِضْنأَف ءضَْب ْنِم ِهِيَجُحِب يشي نعلا وكي ذا مشب علا ىلإ َنوُمِصَتْحَت
Eِهيَلَع قمم (ِراّئلا َنِم ةعطق هَل ٌعطقأ امّنِإَف هبِخأ ٌّقَحِب . 

 . ملعأ :يأ ؛نَحْلأ»

 يف ْنِمْؤُملا َلاَرَي ْنَل» :ِلي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق اهو رمع نبا نعو 3

 .يراخبلا هاور «ًاماَرَح امد ْبِصْي ْمّل ام ونيو ْنِم '')ؤَحسُق

 :ُتَلاَق ءاهنعو ه5 ةزمح ةأرما يهو اا رماع ٍتنب ةلوخ نعو 20١

 ْمُهَلَف ءٌقَح ٍريَمِب هللا ٍلاَم يف "”َنوُض ا ّوَكَتَي الاجر ّنإ» :لوقي لكي هللا لوُسَر تعمس

 .يراخبلا هاور «ِةَمايِقلا موي ر ُداَثلا

 مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب ۷

Eمك يع  
E۳١[“ :جحلا] بر د دنع ل راح وهف هء هنأ تم رح ميمي نم ووپ ات  

 :ىَلاَعَت َلاقَو «[م, ا هبل یوق ني امت هلأ کس مَ نمو# :ىَلاَعَت َلاقَو

 وا نيقت ریہ اسفت تق نمو :ىَلاَعَت َلاقَو مہ . بير چایی َكَساَنَج ضف

 ٣۲[٠ :ةدئاملا] «اعيِمَج اَلا لتف تاڪ ِضرَدْلا ىف ٍقاَسف

 ِناَيئبلاَك ِنِمْؤُمْلل ُنِمْؤُملا» :لكي هللا لوُسَر لاَ :َلاَق هلت ا نعو 7
 اك ِنِم وسر هني ىسوم يبا نعو

o 22 2 ے۴ سوس < ص  

 e 3 . هيلع ّقَفّم .ِهِعِباَصَأ َنْيَب كّبْشو «ًاَضْعَب ُهْضْعَب ي

 وأ ءانِدِجاَسَم ْنِم ٍءْيَش يف ّرَم ْنَم» : هلع هللا لوَسَر َلاَق :َلاَق «هنعو - ۳

 .(5) (۱۷۱۳) ۱۲۸/١ ملسمو )١79/(, 87/9 يراخبلا :هجرخأ - ۹

 .(5857) ۲/۹ يراخبلا :هجرخأ --۰

 ١- يراخبلا :هجرخأ ٠١5/5 )۳۱۱۸(.

 .(10) )١1086( ۲۰ /۸ ملسمو ١79/7 )۲٤٤٩(« يراخبلا :هجرخأ ۲

 )۱۲٤(. (1519) ۳۳/۸ ملسمو )1١18(, 57/94 يراخبلا :هجرخأ -۴۳

 )١( ةياهنلا .ةعس :ةحسف ۳/ ٤٤٥ .

 )۲( يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق 5 ) :)3١١8نيملسملا لام يف نوفرصتي يأ»

 «لطابلاب .



 مسسشس 020000003000000 مق نيعاسا شاب
 نإ

 ّنِم ًادعأ َبيِصُي ْنأ ؛هّقَكِب ")اَهِلاَصِن ىّلَع ُضِْفَيِل وأ ءُكِسْمْيْلَت لب ُهَعَمَو ءاَئِقاَوْسَ
 . هيلع قمتم (ءئَشب اًهْنِم ريملسمل ١

 يف َنيِنِمْؤُملا َلَثَم» : يي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءابقِو ريشب نب نامعنلا نعو 14
 ٍدَّسَجلا ُرْئاَس هَل ىَعاَدَت ٌوْضُع ُهْنِم ىَكَتْشا اذ ٍدَسَجلا لَم ْمِهِفطاَعَتَو ْمهمح اَرتو ْمِهُداَوَت
 .هيلَع قمتم «ىمحلاو رهسلاب

 ُهَدْنِعَو ايكو يلع نب َّنَسَحلا يڪ ْنِبَنلا لبق :َلاَق ‹ هڪ ةريره يبأ نعو 06

 هَل َرظَتَق .ًادحأ ْمُهْنِم تلم ام ِدّلَولا َنِم ةرشَع يل نإ : ٌعَرْقألا َلاَقَ «سباح نب ٌعَرْمألا
 .هيَلَع قمم (!مَحْرُي ال ْمَحْرَي ال ْنَم» :َلاََق لَك هللا لوُسَر

 الب هللا لوسر ىلع ٍباَرغألا َنِم سات َمِدَق :ٌتلاق ءو ةشئاع نعو 25

af 5ا  e AI CPايك هللا لوُسَر َلاَقَق !َلّبَمن ام هللاو اَنِكَل :اولاق ؛ْمَعَن» :َلاَقَف ؟ْمُكَناَيْبِص َنوُلبَمَتَأ : اولاقف الص رن ےک ا ا ا ا  : 
 ا o ا 2 2ے وا ا هه 2%

 .هيلَع فتم «!ةمحرلا مُكبولك ْنِم َعَرت هللا ناگ نإ كِلْمأ َوأ»

 َساَنلا مَحْرَي ال ْنَم» : ةا هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهبَض هللا دبع نب ريرج نعو - ۷

 .ِهيَلَع فم هللا ُهْمَحْرَي ال

 ساّئلل ْمُكَدَحأ ىَلَص اإ١ :َلاَق ال هللا لوُسَر نأ : هَ ةريره يبأ نعو - 0 0 ت د < A نال هډ 00 0
OH2, مه 00 ر ا سا ا ص هت وعم سو ۰ 1  Htاَم لّوطَيْلَف ِهِسْفَنِل ْمَكُدَحَأ ىَلَص اّذِإَو َريِبَكلاَو َميِقَّسلاَو فيِعَّضلا مهيف نإق ففي -  

 . هيلع قمتم «(َءاَش

 .اًةَجاَحلا اذو» :ةياور ىفو

 ْنأ بحي وهو َلَمَعلا ٌعَدَيَل لك هللا لوُسَر ناگ نإ :ْتَلاَق ءاَنّوقَو ةشئاع نعو -۹
 ر سا هم ہر وو ريب ع ا رع كت موس

 م ع. . 5 0 °
 .هيلَع قفتم . مهيلع ضرقيف سانلا هب لمعي نأ ةيشخ ؛هب لمعي

 .(55) (YoA) °1 /۸ ملسمو «) ۱۱/۸ يراخبلا :هجرخ

 . )10( VY /Y (YTIA) ملسمو )501١(2 ۸/۸ يراخبلا :هجرخ

 7600 (YTV) 4 ملسمو »)044۸( 4/۸ يراخبلا :هجرخ

 .(55) (۲۳۱۹) ۷۷ /۷ ملسمو «(۷۳۷۹) ١5١/4 يراخبلا :هجرخ

 .)1۸0( Y/ € (EV) ملسمو «(۳) ١8٠/١ يراخبلا :هجرخ

 .(الال) (V1۸) 101/۲ ملسمو «(۱) 57/7 يراخبلا : هجرخ

 .(لصن) 157/١5 ناسللا .مهسلا ةديدح يأ (1)



 ...مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب 1 [لوألا باتكلا]

 :اوُلاَقَق « و E يقول ا حب

 .هيَلَع قمتم 'ينيقسُيو يير ينُمعظُي ُثيبأ يئٳ .مُځيتيهگ ُتْسَل يٽٳ» :َلاَ 0و كَ
 .َبِرَشَو لگا ْنَم ةف يف َلَعْجَي :
 ينإ» : ةا هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ا يعبر نب ثراحلا ٌةداتَت يب أ نعو ١

 يتالَص يف َرَّوَجنَأَك يبّصلا َءاَكُب عَمْسأَن ءاَهيِف َلّوْطَأ نا دي ءةالّصلا ىَلِ إ ُموُقأل

 راحل لو ٌّقشأ ْنأ ةيهاَرك

 ا » :ةي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق منيو هللا دبع نب بدنج نعو _-- ۲

Eِءيَشب هتّمذ نم هلي ْنَم هاف ءءيَشب هتذ ْنِم هل هللا مكتبي الك هلا "او «  
 .ملسم هاور «مَّهَج رات يف ِهِهْجَو ىَلَع هبي کي گردي

 ال ءمِلْسُملا وُخَأ ُمِلْسُملا» :َلاَق اإ هللا لوُسَر َّنأ اظ رمع نبا نعو 3+

 اک ْنَم .ُهُملْسُي الو ُهمِلظَي
 ُهْنَع هللا جرف برك

 .هيلَع قمتم «ةمايقلا

 ال ُمِلْسُملا وأ ُمِلْسُملا» : ب هللا لوُسَر لاق :َلاَك ءهنَذ ةريره يبأ نعو - "4

 ُهُمَدَو ُهلاَمَو ُهصْرِع ٌماَرَح ِمِلْسُملا ىَلَع ِمِلْسُملا لگ د لو هح الو رخت

 :َلاقَو «يذمرتلا هاور ؛مِلْسُملا ُهاَحأ َرِقْحَي نأ ٌرّشلا َنِم ئرْما بسحب ءاتهاه ىوَُنَتلا

 . (نسح ثيدحال

 ميسم ْنَع جرف ْنَمَو «هتجاَح يف هللا ناگ .هيخأ ةَجاَح يف ناگ
 هارب صم اقل - ےگ ەھ م ےل ا وے رے

 موي هللا َُرَتَس ًامِلْسُم َرََس ْنَمَو ةَماَيِقلا موي برك نِ 10

 كا ١74 / ملسمو :(1955) ٤۸/۳ يراخبلا :هجرخأ - 3

 .مهيلع لقثأ يأ :قشأ .اهللقأو اهففخأ :زوجتأ ۱۸١/١ )7١7(. يراخبلا :هجرخأ 5١

 .5/١491و ١/ ٠٠١ ةياهنلا .ةقشملا نم

 .(۲۹۲) )٦۵۷( ۱۲۵ /۲ ملسم :هجرخأ - 1

 .(08) (5580) ۱۸/۸ ملسمو :(55475) ١18/7 يراخبلا :هجرخأ 31

 ثيدح» :لاقو (۱۹۲۷) يذمرتلاو «(۳۹۳۳) هجام نباو «(5887) دواد وبأ :هجرخأ - 5

 .«بيرغ نسح

 )١( ةياهنلا .ًامايأ وأ نيموي رطفي ال يأ ۰/٠۹۳٩ .

 )۲( ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق ١١۷ /۳ ) :)1٥۷.«نامألا :ليقو .نامضلا انه :ةمذلا»
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 الو اوُشَجاَتَت اَلَو ءاوُدَساَحَت ال» :ِةلِلي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنعو 23٠

 ًاناّوُخإ هللا َداَبِع اوُنوُكَو ءضْمَي عْيَب ىَلَع ْمُكْضْعَب ْعِبَي اَلَو ءاوُرَباَدَت الو ءاوُضَعاَبَ
 ىَلِإ ريشيو - اًنُّماه ىَوْقّتلا ُهلْذخَي لَو هُرِقْحَي الَو مِلي ال :ملْسُملا وُخأ ُمِلْسُملا
 ىَلَع ملْسُملا لك ءٌمِلْسُملا هاا ٌرِقحَي ْنأ ٌرّشلا َّنِم ئرْما بسحب  تارم ثالث هردص
 .ملسم هاور ؛ُةّضْرعو ُهّلاَمو ُهُمَد مارح ملْسُملا

 يف هَل َةَبْغَر الو «هوحَنَو وسلا يف اَهْيَلَع ىَداَنُي ةَعْلس ِنَمَ يف ديزي نأ :«ٌنْْجَّنلا»
 .ْماَرَح اَذَهو ُهَرْيَغ رعي نأ دصقي لب اهئارش

 رْهظلا ءاَرَو يِذَلا ِءِيَّسلاَك ُهلَعْجَيَو ُهَرْجْهَيو ناَسْنِإلا نَع ّضرْعُي ْنأ : ربات
E 

 هيخأل َّبِحُي ىّنَح ْمُكَدَحأ ُرِمْؤُي ال :َلاَق فا تِبَّنلا نع « هو سنأ نعو 5_2
 ١ 0 م 5 2 1

 هيلع قفتم وفلل بحي

 َلاَقَف «امولظَم وأ املاظ َكاَحأ ٌرَصْنا» : كك هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنعو "3 يود فر of < Ar يعم ب ا ل ل ا ا

 :لاق ؟ةريخلا تنك املاظ ناك نإ تيار :امولطم ناك اذإ ةرضْنأ ولا لوسر ا: لغز

 .يراخبلا هاور «ُهٌرِصَن كلذ نق ملظلا َّنِم  ُةْعتْمت وأ  ُهُرُجْحَت١
 هو 00 هع 4 . th ناڪ هد ور . للا - 0

 محلا ىلع سلا رح :لاق ال هللا لوُسَر نأ : هنيظ ةريره يبا نعو 24

oُتيِمْشَتو ةّوْعّدلا ةَباَجإَو «زِئاتَجلا َعاَبْناَو «ضيرَملا ُةَداّيِعَو ءمالّسلا دَر :ٌسْمَح و 9.2 0 ص ر راک ار ت ر م ت ') 

 . ِهيَلَع قمم «سطاعلا

 اًذَِو هيَلَع ْملَسَف هتيقل اذإ :تس مِلْسَملا ىلَع ملْسَملا ٌقَح» :ملسمل ةياور يفو ع ا ر ت 0 0 2 o كه . 42

 َضِرَم ادو ُهْنمَسَف هللا دوف سطع اڏو هَل ٌحَصْناَف َكَحَصْنَتْسا ادو ؛هبِجأَف َكاَعَد
 .«ةعبتاق َتاَم اَذِإَو ءهَذَعَف رم هريس ودرج

 .(۳۲) (5554) ٠١/8 ملسم :هجرخأ 3 36ه

 .(۱۸۳) ثيدحلا رظنا - ۹

 .(1487) ۲۸/۹ يراخبلا :هجرخأ _- ۷

 .(0)و )1١57( )٤( ۳/۷ ملسمو ٩۰/۲ )۱۲٤١(« يراخبلا :هجرخأ 73948

 )١( ةياهنلا .ةكربلاو ريخلاب ءاعدلا يأ ۲/ 599 .



 ةرورض ريغل اهتعاشإ نع يهنلاو نيملسملا تاروع رتس باب -14 [لوألا باتكلا]

 ؛عبسب كي هللا لوُّسَر انرمأ :َلاَ ءو بزاع نب ءاربلا ةراَُع يبا نعو 9_2

 راربإو «سطاَعلا تیلو ققْراَتَجلا عاَبناَو ‹«ضيرملا ةّدايعب E e اناهنو

 مدحت ذأ ميتاوحت ْنَع اتاهتو السلا ء ِءاَسْفَِو ءيِعاَّذدلا ت ٍةَباَجِإَو ؛موُلظملا ٍرْضَنو «ميقملا

 ريركلا سبل ْنَعَو ّىَسَفْلا نعَو « ءرْمَحلا رثايملا نععَو 0 برش نعو «بَهذلاب

 . هيلع قمتم .جابيدلاَو ا

 .لوألا عْبّسلا يف لالا ِاَسْنإَو :ةياور يفو

 ءيش يهو «ةركيم ٌعْمَج يهو :اهدعب ةّئَلَُم ء اثو ءيفلألا لبق ةاّنَتم ءايب ري ا

  ويْلَع سلجي ريعّبلا روُكَو جْرَسلا يف ُلَعْجُيَو فريغ ذأ انطق يقشتو ريرح ني دكت

 ْنِم جسنت بايث يهو :ةددشملا ةلمهملا نارو فاقلا حتفب «ّيّسَقلا» ا
 ومصور

 . اهفيرعت :هَةَلاَّضلا ُداَشْنإَو» .نيطلتخم ناتو ريرح

 نيملسملا تاروع رتس باب -

 ةرورض ريغل اهتعاشإ نع يهنلاو

 ىف ملأ بدع مه انماء يلا ىف ُةَمِحَتْلا مي نأ يم نيا تا :ىَلاَعَت هللا َلاَق
OS 

4 
 دخت

 19[٠ :روتلا] رخال د 1

 الإ اًَْدلا يف ًادْبَع ٌدْبَع رُسي ال» : لاَ ايي ََِتلا نع بط ةريره يبَأ نعو - ٠
 . ملسم هاور قَماَيِقلا َمَْي هللا هرس

 الإ نامت ىبكأ لك لرمي ل هلا لوشر كععس: لاك فيغو د43
 هرس ُدَكَو ُحِبْضُي مت ءالَمَع ٍليَّللاِب ْلْجَّرلا َلَمْمَي ْنأ ِةَرَماَجُملا َنِم َّنإَو .2"”َنيِرِهاَجُملا
 ُحبصُيَو ُهّبَر هَرْتْسَي تاب دقو ءاَذَكَو اڏگ َةَحِراَبلا تلوَع ؛نالف اَي :ُلوُقيَك فيلق للا
 لع ندعم نع هللا رس تكي

 .(۳) (5055) ١5/5 ملسمو «(۱۲۳۹) 4١ /؟ يراخبلا :هجرخأ 64

 .(۷۲) (5590) 7١/8 ملسم :هجرخأ _- ۰

 .(07) (۲۹۹۰) ۲۲٤/۸ ملسمو «(1۰1۹) ۲٤/۸ يراخبلا :هجرخأ 0١-

 .«ةجاح وأ ةرورض ريغل اهب نوثدحتيف «مهيلع ىلاعت هللا رتس ام اوفشكو ءاهورهظأو



 داق ا ®
 الَو ءّدَحلا اَهُدِلْجَيْلَك اَهاَنِر َنّيَتَ ُةَمألا ِتَنَر اإ :َلاَق ل بلا نع ءهنعو 5

 ےک تے و

 هلا | ِتَنو نإ ى ءاَهْيَلَع بر الر دلا اذل هيلا تنر نإ مث ءاَهلَع بري ٰٺرٿي

 .هيَلَع قمتم ارعَش ْنِم لْبَحِب ْوَلَو هنن
 . خيبوتلا :«بيرثتلا»

 وُبَأ لاق هوبرضا» :َلاَق ارم برش دق لجرب ةا بنا يأ :لاًق «هنعو - 4۳

 ضعت َلاَق ءَفَرَصْنا اّمَلَق و تراضلاو وزعت ثراشلاو ودب ُبِراَّصلا اَنِمَق : ريره
 . يراخبلا هاور «َناطْيَّشلا ِهيَلَع اوني ال ءاذكه اوُلوُقَت ال» :َلاَق هللا َكاَرْخأ : مولا سه ع

 نيملسملا جئاوح ءاضق باب 4
 .[۷۷ : ّجَحلا] « رخل ڪل رحْلا | ارات فاو : ىَلاَعَت هللا لاق

 ال ءٍمِلْسَملا وُحأ ُمِلْسُملا» :َلاَق دلك هللا لوُسَر نأ ا رمع نبإ نعو -14

 م ْنَع جَرَ ْنَمَو ءويَجاَح يف هللا ناگ ءهيِخآ ةجاَح يف ناگ اگ ْنَم .ُهَمِلْسُي الو «همِلظَي
2 

١ 

 موي هللا ُهَرََس ًامِْسُم رس ْنَمَو انقل ومب بك نو اه اه اع ذل عرق ادا

 .هيلَع قمتم «ةمايقلا
e 

 ْنِم َةَيْرُك ِنِمْؤُم ْنَع َسّفَت ْنَم» :َلاَق ي يلا نع كلو ةريره يبأ نعو - 4
 ها ركب رغم یل رب نمو ا

 نوَ يف هللاو قَرِخآلاَو ايْنَّدلا يف هللا ُه هرس امِلْسُم َرَتَس ْنَمَو «ِةَرْخَآلاَو ايْنَّدلا يف ِويَلَع

 ًاقيرط هَل ا هللا َلَهَس ًامْلِع هيف ستي ًاقيرط َكَّلَس ْنَمَو ءديخأ نوَ يف ٌدْبَملا ناگ اَم ِدْبَعلا
 هتوسرادکیو شا بات نول < «ىَاَعَت للا توب ْنِم تيب يف موق َعَمتجلا اَمَو .دثجلا ىلإ روب ور

 هللا ْمَهَرَكْذَو ةَكِئاَلَملا ُمُهْنَمَحَو < و ةَمْحّرلا ْمُهُنِيِشَعَو دعو «ٌةئيِكَّسل | ْمِهْيَلَع ع ْتَلَوَن الإ مهيب

 .ملسم هاور « 0 ب عرس ْمَل هلع هب ألك نمو .هدنع نمف

 .(۳۰) (۱۷۰۳) ۱۲۳/١ ملسمو ٩۳/۳ )۲۱١۲(« يراخبلا :هجرخأ -۲

 .(1۷۷۷) ١95/48 يراخبلا :هجرخأ _- ۳

 ٤ -_ ثيدحلا رظنا )۲۳۳(.

 ٥- ملسم :هجرخأ ۷۱/۸ )۲۹۹۹( )۳۸(.

 :ثيدحلا يفو .اهلازأ :ةبركلا سمن :(5599) ٠١/9 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)

 ةحلصمب ةراشإ وأ ةنواعم وأ لام وأ ملع نم رّسيت امب مهعفنو «نيملسملا جئاوح ءاضق لضف



 )117 ةعافشلا باب ٠١ [لوألا باتكلا]

 ةعافشلا باي ٠١

 .[مه :ءايدار اني بی ھل نکی ٌةَئَسَح عش مش س : ىَلاَعَت هللا لا
aT ۲4لبقأ ٍةَج اح تیا اتا ذك نا ناك : َلاَق « هبكيَو ٦ 

 .ويلَ يقم تحا ا ت ِناَسِل ی ھا يِضَْيَو ءاورج و اوشا : لام ویاسلج ىَلَع

 .َءاش اما :ةياور ىفو

 ْوَل» : ةي بلا اَهَل َلاَق :َل
 . هيف ىل َةَجاَح ال :ْتَّلاَق «

9 8 L2 يع 

 اق ءاَهِجْوَرَو ةريرب َةّصِف يف يڪ سابع نبا نعو - ۷
 «عَمْشَأ ام امن :َلاَق ؟يِن مات هللا َلوُسَر اي :ٌتَلاَق «؟ِهِتْعَجاَر

 ار

 . يراخبلا هاور

 سانلا َنّيَب ت ب حالصالا باب ١"

 ۳4 ص 2 وأ ينورَمَم وأ ٍةَكَدَصي رم نم لإ ْمُهوَجَن د ني رشڪ يف َرْيَح الط :ىّلاَعَت هلا لاق

 َلاقَو “[۱۲۸ :ءاسُنلا] i ْحلّصلأ اوو : لات لاقو 1١4[« :ءاسّنلا] سالا ےک تب جلضِإ
 روم

 نومول امت : ىَلاَعَت َلاَقَو ١“ :لافنالا] يڪ َتاَد أوُحِلَصأَو هل 20 ا : ینا
 e م 18 ريغ سو

 ٠8٠١ :تاّرجحلا] EAE اف ةوحإ

Aدرع حا سو  U Eسالا ّنِم یمالُس لگد : ا هل  
o2 

 يف لُجَرلا ُنيِْتَو ةَكَدَص نيالا َنيب لغت :ُسْمّشلا هيف ُمّلظَت مؤ لك ق
 ةَوظُح لَكَ قَدص يلا ًةَمِلَكلاَو دص اعم اهبل هک عر ذأ “اا ةي لات

 .يَلَع قمم ةكَدَص ٍقيرطلا ٍنَع ىذألا ظيِمُتَو «ةكَدَص ٍةالّصلا را

 وك : «امهنيب لِمَ ىنعمو
 ا ع

 )١55(. (5711) ۳۷ /۸ ملسمو ,(9/4177) ۱۷۱/۹٩ يراخبلا :هجرخأ 565

 ٦۲ )٥۲۸۳(. /۷ يراخبلا :هجرخأ - <41

 )١57(. ثيدحلا رظنا -

  -۹يراخبلا :هجرخأ 5797( ۲٤۰/۳(, ملسمو ۲۸/۸ )۲٠۰۵( )1١1١(.

 يشملا لضفو «رسعملا راظنإ لضفو «نيملسملا ىلع رتسلا لضفو «كلذ ريغو ةحيصن وأ =
 يغبتيف «لامعألا باحصأ ةبترمب هقحلي مل ءصقان هلمع ناك نم نأ هيفو ءملعلا بلط يف

 .«لمعلا يف رّصقيو «ءابآلا ةليضفو بسنلا فرش ىلع لكتي الأ
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 نيحلاصلا ضاير

 قمم “اريح لومي ْوَأ ءًاريَح يِمْنيَف سالا َنْيَب ُحِلْصُي يِذَّلا ُباَّذَكلا َسَْل» :ُلوُقَي لكي o7 نع هو ب ت 2 5 هَ ەچ 2ر 052

 هل

 0 لوفي اي ِءْيَش يف صرب ةغَمْسأ ملو :ُتَلاَق هدايا ملسم باور يقو

 تيرو اما ٍلَجَّرلا كيلو «ساّتلا ّنْيَ ريب حالضإلاو ءَبْرَحلا :يِنْعَت ٬ِٿالٿ يف
o^2  

 .''”اَهَجْوَر ةأْرَملا

 ًةيلاَع باَبلاب ږ موضح َتْوَص ل هللا لوسر مس :ٌتَلاَق ايكو ةشئاع نعو 6

 ال لاو < 5111 (ٍءيَش يف ُهُقِفْرَتْسَيَو رحآلا غض اًمهدَحأ اَذَِو او

 ُلَعْفَي ال هللا ىَلَع يّنَأَكُملا َنْيأ» :َلاَقَف ءب م هللا لوسر اَمِهْيَلَع َجرَخَف ءلَعْفأ

 .هيَلَع يقم .ٌتَحأ كلذ يأ هل هللا لوسر ای 9
 أ

 اتأ :َلاَقَف ««؟فوُرْعَملا ا
 و

 قفرلا هلا 2 (هًقفرَكْسَيَو» . هِنْيَد ضعَب ُهْنَع َعَصَي ْنأ ُهلَأْسَي :(هَعْضوَتْسَيا ىنعم

 . ٌفِلاَحْلا : «يَناَيملاَو»

 نأ ُهَعَلَب لك هللا لوُسَر نأ : هذ ّيِدِعاسلا دعس نب لهس سابعلا يبأ نعو 0١
 رر أ . وه ريم ام و 5 7

 «هعم س انأ يف ْمُهّنَِب حلضُب الڳ هللا لوسر جرف رش مهني ناگ يفؤع نب ورمَع ينب

 ابأ اَي :َلاَقَف اچو ركب ركب يبأ ىَلِإ ٌلالب َءاَجَف «ةالّصلا ِتَناَحَو ةي 4 هللا لوُسَر سیف

 مَعَ :َلاَق ؟ سالا ٌموَت نأ َكَل ْلَهَق OE ةيعدلا لوكز ذر رك

 لک هللا ل رو ار رخو رع وما دال تامل نإ

 TS اا ٌفَّصلا يف ّماَق ىح < ِوُمُّصلا يف و

 اَشَأَك ا هللا لوسَر اًذإف هما املك َقالَّصلا يف تيلي ال
 1 فض ت سس )۲

 اق ىلع او
 ريا ع

 ىَرَقْهَملا َمَجَرَو هللا َدِمَحَف هدي هنالط ركب وُبَأ م عقر كو هللا لوسر يَ

 :َلاَمَق ءِساّنلا ىَلَع لبق ْعَرَف امل هسا ل اا هللا لوُسَر َمَدَقَتَق فصلا يف

 قيفصتلا اَمَنِإ !؟قيفصُتلا يف ْمُتْذَحأ ٍةالّصلا يف ٌءْيَش د ْمُكَباَن َنيِح ْمُكَل ام ءُساَّنلا اَهُيأ»

 .(۱۹) )۱٥۵۷( ۳۰/۰ ملسمو «(۲۷۰۵) ۲٤٤/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۱۰۲) )15١( 55 /۲ ملسمو )۱۲۳۲١(« ۸۸/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 يذلا مومذملا باذكلا سيل هانعم» :(00) ۳1/۸ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق )١(

 .اروصلا هذه يف بذكلا زاوج يف فالخ الو 2« نسحم اذه لب « سانلا نيب حلصي

 . ٠٤/۳ نيحلافلا ليلد .هفلخ ىلإ ىشمي يأ (؟)



 < نيلماخلاو ءارقفلاو نيملسملا ةفعض لضف باب -1؟ [لوألا باتكلا]

 .«؟َكْيَإ ٌتْرَشأ َنيِح ساّئلاب يّلَصت ْنأ َكَمَتَم ا : رب اب

 . كلو هللا لوُسَر يدي نيب ساٿلاب يلب نا ةَقاَحُم يبأ نبال يبي ناگ اَم :ٍرَْب وُبأ لاق

 نيلماخلاو ءارقفلاو نيملسملا ةفعض لضف باب ۲

 3 ا و م ءس لَ 528 5
 ,ههجو نودي يعلو ةَدْمْلَاِ مكي توعدي نيِذَل مم كفن ريصآو# : :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 وزع مسوس وسد ند

 YA‘ :فهكلا] 4 مهْنَع كانيع دعت الو

 اَلأ» :لوقي هلي هللا لوُسَر تعمس :َلاَق ءهض دو ا كلا 56
 دلل ل ت فيس لك و نجلا ٍلْمأب ْمُكُرخَأ
 .يَلَع فم (ريكَتْسُم ظاَوَج م غ رال لها

 E E 2 : ظاَوَجلاَو» .يِفاَجلا ظيِلَعلا : «ٌلبعلا»

 . ٌنيِطَبلا ٌريِصَقلا : َلِيِقَو يشو يف ُلاَتْخُملا ُمْحّصلا : َليِقَو ءعونملا َعوُمَجلا َّوُهَو

 فال بتلا ىَلَع لر رم :َلاَق نفح ىتغاسلا امس نب لس سابع يبأ نعود ۲
 اذه «ساتلا فاَرشأ ْنِم جر :َلاَقَف .«؟اَدَه يف كار اَم» :ٌسِلاَج ُهَدْنِع لرل لاق

 لجو رم مك ل هللا لوسر گس . منكم اا عَ ذلو حك ذأ بح نإ ير هاو
 ْنِم لر اَذَه هللا لوسر ای :َلاَمَف «؟اَدَه يف َكُيأَر اَم» : ا هللا لوسر هل هَل َلاَقَق و

 ال نأ لا ْنِإَو مّمَسُي ال نأ َمَمَس نإَو حكت ال ْنأ بح نإ يح اَذَه «َنيِمِلْسْملا ء ِءارَّقف

 .يَلَع قمم «اذَه لْثِم ٍضْرألا ٍءلِم ْنِم ٌرْيَخ اڌَه» : لكي هللا لوُسَر َلاَقَف . ِهِلوَقِل َعَمْسُي

 .(55) (58017) ١64/8 ملسمو «(5918) ١98/5 يراخبلا :هجرخأ - ۲

 ةفحت :رظناو ءملسم ةياور ىلع فقأ ملو 541417(2) ١١8/8 يراخبلا :هجرخأ _- ۴۳

 .هيلع قيلعتلا عم )٤۷۲١( ۳ فارشألا

 نيعلا حتفب (فعضتم) :هلوق اوطبض» ١51/9 )۲۸٠۴(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(
 يف هلاح فعضل هيلع نوربجتيو هنورقتحيو سانلا هفعضتسي هانعمو عفا روهتملا اهرسكو

 دارملا سيلو .هسفن نم عضاو لماخ للذتم عضاوتم : :اهاتعمف رسكلا ةياور امأو ءايندلا

 .«نيفرطلا يف باعيتسالا
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 نيحلاصلا ضاير

و ءارلا رسكو ءاحلا تفي رش «يرح» لوق
 (َعْفَش١ :هلوقو .ٌقيِقَح يأ :ءايلا ديدشت

 ُراّلاو ةّنَجلا 0 00 خلع لا نع رع هو يردخلا ديعس تأ نعو - ۴

 ْمُهنيِكاَسَمَو سالا ءاَمَعَص يف :ُةّنَجلا ٍِتلاَكَو .َنوُرْبَكَتُملاَو َنوُرابَجلا ّيِف :ٌراَنلا ِتلاقف

 ُثَّذَعَأ يِباَذَع ُراَثلا ِكَنِإَو ءٌءاَشأ م ْنَم كب ْمَحْرَأ يِتَمْحَر ُةَنَجلا ِكَّنِإ : اَمُهَتْيَب هللا ىَضَقُت

 .ملسم هاور (اَمُوْلِم َىَلَع اَمُكْيَلكِلَو ءُءاَشأ ْنَم كب

 ُنيِمَّسلا ْلُجَّرلا يِتاََل ُهَنإ) :َلاَق هلي هللا لوُسَر نع ءهن ةريره يبأ نعو
 .هيَلَع قمتم اَوَصوُعَب حانج هللا دنع ْنِزَي ال ٍةَماَيِقلا موي ُميِظَعلا

 ُهَدَقَف وأ ءاَهَدَقَمَف ءاَباَش ْوَأ ءَدِجْسَملا ممت ْتَناَك َءاَدْؤَس َةَأَرْما َّنأ :هنعو 2-5

 ا ا قلك دنا :َلاَق َتاَم :اولاقف «هنع وأ ءاَهْنَع َلَأَسَك لي هللا لوسر

 هزه ل :: 0 مث ءاَهَْلَع ىَّلَصَق راف ورق ىلع تولو :َلاَقَف رم وأ اهرم اوُرَعَص

 ِهيَلَع قمم لق هل يتالَّصب ْمُهَل اَهُرّوَُي ىلاعت هللا َّنِإَو ءاَهِلْهأ ىَلَع َةَمْلظ ٌةءوُلْمَم َروُبُقلا

 م :ًةَماَمّقلاَو» .ُسّتْكَت يأ :فاقلا مضو و (ُةَقَتا :هلوق

 .يوملعا یا ةزمهلا دمب «ينوُمَتنذآو»

 ْوَل باوُبألاب َعوُفْدَم َربغأ ٌتَعْشأ ّبَر» :ِهللك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق «هنعو _- ۷

 / .ملسم هاور هربا هللا ىَلَع مقا

 ٌةَماَع اد ٍقّنَجلا باب ىَلَع ُتْمُق و لَك فالك بلا نع هو ةماسأ نعو -4

 هب َرِمَأ ذك ِراَثلا باَحْضأ َّنأ َرْبَع وصوم جلا ُتاَحْصأَو ؛ُيِكاَسَملا اَهَلَكَد ْنَم
 .ِهيَلَع قمم «ءاَسْنلا اَهَّلَحَد ْنَم ةَماَع ادق و .راتلا ىَنِإ

 َدْعَب ْمُهَل ْنَذْؤُي مل : يأ ؛َنوُسوُبْحَم» :هلوقَو قلاب حا : ميجلا حتفب :ُدَجْلاَو»

 5 لود يف

  24ملسم :هجرخأ 8/19١ )۲۸٤۷(.
. (1۸) (YYA0) 10/۸ ملسمو »)٤۷۲۹( ۱۱۷/يراخبلا :هجرخأ ٦ _ ٠۵ 

 ٩  0يراخبلا :هجرخأ ٠۲٤/١ )٤٥۸(« ملسمو 0/۳ (407) )71١(.

 ملسم :هجرخأ "هال ١54/8 )5804( )٤۸(.

 .(۹۳) (519/155) ۸۷ /۸ ملسمو )٩۱۹٩(« ۳۹/۷ يراخبلا :هجرخأ _-4



 نيلماخلاو ءارقغلاو نيملسملا ةفعض لضف باب ۲۲ [لوألا باتكلا]

 :ةَنالَث الإ ٍدْهّملا يف ْمَّلَكَتي ْمَل» :َلاَق للي َىَِّنلا نع اط ةريره يبأ نعو --4

 وم ا ا الغز عرج ناكز رک ار رَ نبا ىسيِع

 ِهِالَص ىَلَع َلَبْفَأَك يِتالَصَو يّمأ ب تراي َلاَقَ جرب ا 3 : ْتَلاَقَك « يَّلَصُي َوُمَو هم هنأ

 يما بر ْيأ : :َلاَقَك «جْيَرُج ا اي :ْتَلاَقَف ءيِّلَصُي َوُهَو ُهْنَتأ ِدَملا َنِم ناگ اّمَلَف .ُتَكَرَصْناَ

 جرج ا اَي :ُتَناَقَف ٠ اَصْي وَ هنأ دل ْنِم ناگ اّمَلَك «هيالَص ىَلَع لقا ؛ يِتالَصَو
 ىَلِإ َرظْنَي ىٌح نِت د ا للا :ْتَلاَقَق ءهِتاَلَص ىَلَع َلَبْكْأَك ءيِتالَصَو يّمأ ّبَر يآ :اَقَ
 ءاًهيْسُْحب لَم ٌنِفَب ةأَرْما ِتَناَكَو تابعو ًاجْيَرج ليئارشإ وب گات تالا وو

 ىَلِإ يوب ناگ ًاِعاَر تاک ۽ اهبل ْتَِتْلي ْمَلك هل ْتَضَرَمَت هنَئَيَف ْمُتْمِش نإ :ُتَلاَقَق

 «جيرُج نم وه : :ْتَلاَك ءْتَدَلَو املك ءْتَلَمَحَن < اَهْيَلَع حوف افت نِ نما ويمص
 ا تلو! اولا ؟ْمگناش ات : لام ُهئوُبِرْضَي اوُلَعَجَو «ُهََعَم ُهَتَعَمْوَص اوُمَدَهَو ُهوُلَرْرَتْساَف هوا

 امل ىَّلَصَ ؛ يَّلَصأ ىح ينوُعد : َلاَقَف وب اوُؤاَجَف ؟ُيِبَّصلا َنْيأ :َلاَق .َكْنِم ث تدل يهبل

 اوبا ؛ يِعاّرلا نال : َلاَق ؟كوُبأ نم ُمالُع ای :َلاقَو ءويظَب يف َنعطَق َيبّصلا ىَتأ فرضنا
 ال :َلاَك . بمد ْنِم َكَتَمَمْوَص كَل يي : اواو وي نوحي تولي جْيَرُج یک
 ا ىل بار لجو رم وما نم عضب يي اتي اوُلَمَك تاگ امك نیل ْنِم اودع

 كِل لَم يذلا رت ءاّذَه َّلْثِم يبا لما َمُهّللا م ما تَلاََك «وئَسَحَِراَشَو ةا
 ىلإ طنا يئاكت ««عضرب لمَ هيذك ىلع لبا مك هلْ يِلَعجَت ال مهلا : :َلاَقَك بَلِ
 اورو لاق اهطمت لج هيف يت ةباجتلا يما ةعاضتزا يجي ره و ل هللا لوسر

 . ليكَولا َمُِنو هللا يِبسَح :ُلوَقَت َيِهَو ءِتْفَرَس ِتْيَنَر :َنوُلوُقَيو اَهّنوُبِرْطَي مهو ةيِراَجِ
 و

 ييْلَمَجا مُهَّللا :َلاقق اهيل رَتو عاَصَرلا كرت ءان ينا لكجت ال َمهّللا :ُهم هما تَلاَقَف

 ينبا لجل مهلا :ُتْلُقَك «ةكيَهلا ٌنَسَح ٌلُجَر رم :ْتَلاََك ءٌتيِدَحلا اَمَجاَرَ كاته « اًهّلْثم

 نر :َنوُلوَُيو اَهتوُبِرَْيْمَُو ةمألا وهب اوُرَمَو غو ينلمْجَت ال مُلا : تلق َتْلْقَك ُهلْثِم

 كلذ نإ : لا !؟اهّلْئِي يلج هللا : َتْلَقَق ٠ اهلي ين لج ال مهلا : ٌتلقف ءِتْقَرَس

 نزن ْمَلَو ءِتْم ير :َنوُنوُقَي هذه ناو هَلْ يِنْلَعْجَت ال مهلا :ُتْلُعَ 5 «ارابج ناگ لججرلا

 .هيَلَع قمم “اهلي يِنلَعجا مهل ١ :ٌتْلَقَك ءُقِرْسَت ْمَلَو ِتْفَرَسَو

  _- ۹يراخبلا :هجرخأ 4/٠١١ )۳٤۳٩(« ملسمو ۸/٤ )5560( )۸(.

 مظع :اهنم دئاوف جيرج ثيدح يف» ۲۸٦/۸ )5506١0(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق 0(

 .«اهمهأب ئدب رومألا تضراعت اذإ هنأو «باجم اهءاعد نأو «مألا قح دكأتو «نيدلاولا رب



mmا  
 نيسلابو ةيناثلا ميملا رسكو واولا ناكسإو «ىّلوألا ميملا ٌمَضِي ؛ثاَسموُملا»

 ٌةَقِذاَح يأ :ءاًقلاب ؛ٌةَمِراَق باد :هلوقو .ُةيِناَدلا :ٌةَسِموُملاَو .يناوّرلا َّنُّمو ؛ةلمهملا

 ٍةَْيَهلا يف ٌرِهاَظلا ُلاَمَجلا يهو :ِءاَرلا فيفختو ةمجعملا نيشلاب «ةَراّشلاَو» .ةسيفت

 .ملعأ هللاو ءاهئّدَحو يبصلا تثّدَح :يأ «ثيدحلا اًمَجاَرَت١ ىنعمو .سَبلَملاو

 نيكاسملاو ةفعضلا رئاسو تانبلاو ميتيلا ةفطالم باب .۳

 مهيلع ةقفشلاو مهيلإ ناسحإلاو نيرسكنملاو

 مهل حانجلا ضفخو مهعم عضاوتلاو

 ريصأو» : ىَلاَعَت َلاقَو “[۸۸ :رججلا] مرم َكَحاَنَج ضخأو» :ىَلاَعَت هلل هللا َلاَق

 هي ذو قع قاع ذر هجو ودي يلو ةؤكلاب مير تودي سلا م كس
 رهن الق لیاسلا امو () رھن الق میلا امف :ىَلاَعَت َلاقَو ء۸ :فيعنو « ايدل لا

 7 أ تیکت © ١ يي تدك ىلا تا لاقت ناقد يقتل 46

 .[م-١ :نرعاملا] 6€ نكشيلا ياع لع صح الو ©) ميلا ْعُدَي

 َلاَقَف ءِرَمَت َةَنِس هلي َيبّنلا َعَم انك :َلاَق هذ صاّقَو يبا نب دعس نعو -

 ْنِم لرو ٍدوُعْسَم باو اَنأ 2 اَنْيَلَع َنوُئِرَتْجَي ال ءالؤه ْدّرظا : ةا َيَِّنلل َنوُكِرْشُملا

 َعَمَي نأ هللا َءاَش ام وی هلل هللا لوُسَر سفن يف حقوق rR تناول لالي ٍليَذُم

 دودي يشمل قدما مهر وعدي َنِدْلا درط الو :ىلاعت هللا َلَّرْنَأَق ءهَسِفَن َتَّدَحَف
 . ملسم هاور عه :ماتنألا] 43

 ناوضرلا ةعيب لُهأ ْنِم َوُهَو ينزملا ورمع نب ذاع ةَريبُه يبأ نعو 0١
 TT اولاقف ِرَمَت يف لابو بْيَهْصَو َناَمْلَس ىَلَع ''”ىئأ َناَيْفْس

 عى -

١ 3 8 

 .(15) )۲٤۱۳( ۱۲۷/۷ ملسم :هجرخأ -

 .(۱۷۰) )۲٠۰٤( ۱۷۳/۷ ملسم :هجرخأ -۱

 وهو ناك نايفس يبأل نايتإلا اذه» ٠٠١/۸ )٠٠٠(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 . ةيبيدحلا حلص دعب ةندهلا يف رفاك
 يأ «ةغيصلا هذه لثم نع ىهن هنأ ركب يبأ نع يور :لاق .«...كل هللا رفغي ءال» :هلوق

 رفغيو ...ال :لق :مهضعب لاق .ءاعدلا يفن ةروص هتروص ريصتف (ال) ءاعدلا لبق لقت ال

 . هللا كل



 <92 ...نيكاسملاو ةفعضلا رئاسو تانبلاو ميتيلا ةفطالم باب 17 [لوألا باتكلا]

 ب يسا یتا ؟ْمِحِديَسَو ٍشْيَرُق خْيَشِل اَذَه نوُنوُقَتَأ : هه ٍرْكَب وب
 كبَر َتِبَصُعا ْدَقَل ْمُهتْبَصْعأ کنگ نیل ؟ُْهَئبصْعا كَّلعَل رب ابأ ايه :َلاَمَك هربت
 .ملسم هاور .ّيحَأ اي كا رف ال : را لا E لاق ممتا

 ةزمهلا حتفب يور : «نَحأ ای :هلوقو .هْنِم اهقح ِيفوَتْسَت ت ل :ئأ «اََدَحأَم» :ُهلوق

 .ءايلا ديدشتو ءاخلا حتفو ةزمهلا مضب َيِوَرَو ءءايلا فيفختو ءاخلا رسكو
 و خرب

 يف ميتيلا لفاكو Uh : ا هللا لوُسَر َلاَق : لاق “هڪ دعس نب لهس نعو - ل۲

 . يراخبلا هاور .اًمُهَنيِب جرف «ىطَسْولاَو ِةَباَكَّسلاب َراشأَو «اذكَه ِةَّنَجلا

 . هروُمأب مِياَقلا : «ميتيلا لفاگ»و

 انآ ِرْبَمِلْوَآ هَل ميتّيلا لفا» : ل هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق بط ةريره يبأ نعو - ۳
 .ملسم ءاور . ىلتشؤلا بالا ست ن كا وهو يواّرلا اأو بلا يف نيا ومو

 نأ لثِم ٌبيرّقلاف نم ُنِبَنِجَأْلا وأ هب هبيرق :ُهاَنْعَم وِريَمِل وا ُهَ ] ُميِتيلا» : لک هلوقو

 ريع ىع و

 0 هد ل وا

 رس ا ارت يذلا ملا سْيَل» : هللا لوس ر لاق لاف «هنعو-۴

 دق <

 هيلع نم تعب مَعَ يِذَّلا ٌُنيكسملا امن ِناََمقَلاَو ُةَمْقَللا الو ٍناَتَرْمَتلاَو

 مذا كرك سائلا ىلع توت يلا نيكسيلا س :نيحيحصلا يف ةياور يفو '

 هب ٌنَطْفُي الو هيِنْغُي ّىنغ دج ال يذلا ّنيِكسملا َّنِكَلَو ِناَترْمَتلاَو ٌةَرْمَّثلاَو ِناَتَمْقُللاو

 .«َساّنلا ناسي ُموُقَي الو ويلَع ىد

 يف ِدِهاَجَملاگ < ٍنيِكْسِملاَوةَلَمْرَألا ىَلَع يِعاّسلا : َلاَق للك َىَنلا نع «هنعو 292-66
4 

 هلق روب ال يِّلا ٍمِئاَصلاَكَو تفي ال يِذَلا مِئاَقلاكَو' : : َلاَق هبَسحأَو اولا ٍليِبَس

 ' ءاَهيِتأَي ْنَم اهعتُمي ءةَميِلَولا ماَعط ماعلا رس 6 :َّلاَق الب َيِبَنلا نع «هنعو - ٣

 .ملسم هاور كلوُسرَو ها ىصع دك وَلا بج مل نمو ءاهاَبأي ن ايل ىَعْديَو

 .(0704) 1۸/۷ يراخبلا :هجرخأ -5

  _-- ۴۳ملسم :هجرخأ 4/55١ )۲۹۸۳( )٤۲(.

  _-۴٤/؟ يراخبلا :هجرخأ ١54 )۱٤۷۹( /1و ۳۹ )٤٥۳۹(« ملسمو 45/9 )۱۰۳۹( )۱۰۱(

 و)؟٠١(.

 )٤۱(. (۲۹۸۲) ۲۲۱/۸ ملسمو «(1۰۰۷) ۱۱/۸ يراخبلا :هجرخأ _5ش6

 .(١1١)و ١95/4 )۱٤۳۲( )٠١9( ملسمو ,(511لا/ل) ۳۲/۷ يراخبلا :هجرخأ 65



 نيحلاصلا ضاير 2

 ٍةَميِلَولا ُماَعَط ٌماَعّطلا ٌسْفِبا :هلوق نم ةريره يبّأ نع نالا يف اور يقو
 .«ءارًقفلا ُءاَْنْغألا اَهّْيَلِإ ىَعْدي

 ءاج اعل ىح نْيَيِراَج “لاَ ْنَم» :َلاَق فای بلا نع هن سنأ نعو - ۷

 . ملسم هاور . هعباَصأ م ضو (ِيئاَهك وَر انأ ٍةَماّيِقل ايِقلا موي

 نيت : يأ نيرا

 ْمَلَق ُلَأْسَت ءال ناتنبا اَهَعَمَو ٌةأَرْما َىَلَع ْتَّلَخَد :ْتَلاَق الو ةشئاع نعو 4
eءان لُكأَت ملو اهّيتنبا نيب اهتمسقف اَهاَِّ اًهّتْيَطْعَأَف «ةدحاو ةت ر  

 ِتاَنَبلا هذه ْنِم ّيلتْبا ِنَم» :لاَقف هتاف ءاتيلَع ةا بلا لحد (تَجرَخف ٽم م

 اک

 .هيَلَع قمم ِراَثلا ّنِم ًارتس هَل #1 یک نسا ٍءيشِب

 ثالث اهُيْمَعظَأَف ءاَهَل نْيتتبا لوخت ٌةنيكْسِم ينتءاج :ْتَلاَق اتو ةشئاع نعو - “۹

 اًهتُمَعطَيْساَف ءاهلُكأَتل ٤ن د اهيف ىّ ٌتعْفَرَو هَرْمَت اَمُهْنِم ةَدِحاَو لك تطأ «تاّرمَت

a 02 l0هَ 0 ےہ نيم 9 عس ه ء ها هام  

 يذلا ٌتْرَكذَف ءاهناش ينبجعأف ءامُهَتيب اَهَلُكْأَت نأ دير تناك يلا َةَرْمَّتلا ٍِتَقَسَف ِءاَهاَتَتْيا

 0 َنِم اهب اًهّقَعأ وا َدّنَجلا اهب اَهَل ّبَجْوَأ ْدَك هللا َّنإ» :َلاَثَف فل هللا لوسرل ْتَعَبَص
 ت

 .ملسم هاور ٤ر انلا

 ّمُهَللا» : ال تلا لاق :َلاَك بط ٌيِعازخلا ورمع نب ٍدِْيَوُح حرش يبأ نعو - 3

 .ديج دانسإب يئاسنلا هاور نسح ثيدح ةَْرَملاَو ميتا : :ِنيقيَِصلا نح جرحا ين
 ope © 2 ا ل ه 00

 ٌكِلْذ ْنِم ٌرْذَحَأَو اَمُهتَحمّيَض ْنَمِ مالا َُهَو َجَرَحلا ُنِحْلَأ :* جرحا ىنعمو

 وو

 . ًاديكأ ار ااو اخل ا

 ىَلَع ًالضَق ُهَل نأ دعس یار لاق كف ل رك ۲۷1

 اذكه يراخبلا هأور «ْمُكِئاَفَعُصِب الإ وفور نورِضْنَت لَم» : ا ينل َلاَقَف هنود ْنَم

 )۱٤۹(. (۲۹۳۱) 78/8 ملسم :هجرخأ -_ ۷

 )۱٤١(. (۲۹۲۹) ۳۸/۸ ملسمو )۱٤۱۸(« ۱۳۹/۲ يراخبلا :هجرخأ -۸

 )۱٤۸(. (۲۹۳۰) ۳۸/۸ ملسم :هجرخأ -۹

 )415٠0(. «ىربكلا» يف يئاسنلا :هجرخأ 3 ۰

 ١ يراخبلا :هجرخأ 07 )5895(.

 .«ةيبرتلاو ةنؤملاب اهيلع ماق يأ» 70١/8 )۲٦۳١(: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(



 ءاسنلاب ةيصولا باب +١ [لوألا باتكلا]

 هحيحص يف يناقربلا ركب وُب ظفاحلا هاورو «ٌئعبات دعس نب بعصم نإف ءًالسرُم
 . ها هيبأ نع «بعصم نع ًالصتم

VYينوُعُبا» :لوقي للك هللا َلَوُسَر تعمس :َلاَق يفض 5 رميوُع ِءادرّدلا يبأ نعو -  

 .ديج دانسإب دواد وُبَأ هاور ؛ْمُكْئاَمَعَضِ نوفر تو نورصلت امت :ءاًقفضلا

 ءاسنلاب ةيصولا باب ٤
 وعيطتسا نوو :ىَلاَعَت َلاقَو «عو :ءالا] نورما نهورمياعو ## :ىلاَعَت هللا َلاَق

 نإ ال اَهرْرَدَنم ليلا لڪ اوليت کن ا وو 00 ني الدش نأ
 ي ريم ع . ريغ كي

 1 :ءاشار 409 اًميِحَر 0 هلأ ب 8 احل

a ۷۴؛ًارْيَح ءاسنلاب اوُصْوَتْسا» : 4 هللا لوُسَر لاق :َلاَق هلل  
 رک هم ثبتت كبك ةالغأ ِعّلُضلا يف ا عش ا ٠ ءيلض نِي تلح ةآْرَملا َنِإَ
 .يَلَع مم ءاسّتلاب اوُصوَتْساَف «جوغأ لري ْمَل ُهَتْكَرَت ناو

 َتْعَتمَتْسا نإَو ءاَهَتْرَسَك اَهَتْمَقأ : نإ عّلُصلاك ٌةأرَملا» :نيحيحصلا يف ةياور يفو

 . جوع اًهيفو َتْعَتمتْسا ءاَهِب

 نإف ؛ةقي ةقيرط ىَلَع َكّل َميِقَتْسَن ت ْنَل ن نو تقل راو ف تاور
 . اال اهزشكو .اهتزتك اه كنك ناو جوع اهب اهب نقشا اهب ئات

 .واولاو نيعلا حتفب وه (ٌجَوَع» :هلوق
 يِذّلاَو َةَناَنلا َرْكَذَو ءُبظْحَي لك للا َعِمَس هنأ : هله َةَعْمَر نب هللا دبع نعو ٤-

 لر اَهَل ٌتَعَبْلا ع١ :سمكلا] 4© قا َتَعَبأ ذإ»» : ي هللا لوُسَر َلاَقَف ءاَمَرَقَع
 دِلُجَيك ْمُكَدَحَأ ُدِمْعَي١ :َلاَقَف ‹ هيف ظَعوُف اسلا رقد وٿ 2 اوِطْهَر يف ٌعيِنَم مرا ٌنيِزَع

 رشا نم ئيكجش يف مط هوت را نم هج ع عا دلج تارا
 0 "7!؟لَعْفَي امم و ْمُكَدَح أ ُكَحْضَي َمِله :لاقَو

 هر

 ١ يذمرتلاو «(5545) دواد وبأ :هجرخأ )١7١5(« ىئاسنلاو 5/ ٤٥-٤٤ .

 )04( )»)١558( ا )٥۱۸٤(« ۳۳/۷ و (۳۳۳۱) ١5١/5 يراخبلا :هجرخأ _--۳

 .(560)و (۰٦)و

 .(19) (۲۸۰۵۵) ١94/8 ملسمو )٤۹٤۲(« ۲۱۰ /5 يراخبلا :هجرخأ 9 5

 ءاسنلا برض نع يهنلا ثيدحلا يف :)؟A00( ٠١١/۹ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)

 .«هريغ نم اهعمسي ةطرضلا نم كحضلا نع يهنلا هيفو «بيدأتلا ةرورض ريغل
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 نيحلاصلا ضاير

 َماَق : يأ قَكَعَبْلا» :هلوقو ديلا يرسل وع :ءارلاو ةلمهملا نيعلاب (مِراَعْلاَو»

 . ةعرسب

 نإ َةَنِمْؤُم ٌّنِمْؤُم ُكَرْفَي ال» :لك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءديييض د ةريره يبا نعو 2”

 .ملسم هاور «هّرْيَع» :َلاَق ْوَأ رح اَهْنِم َيِضَر ًاقلح اَهْنِم رگ

 تک رو لاقي «ضَْب :هانعم ءارلا حتفو ءافلا ناكسإو ءايلا حتفب َوُه كرف : لوقو

 .ملعأ هللاو ءاَهَضَعْبَأ يأ :اهحتفب اًهُكَرْفي ءارلا رسكب < اَهَجْوَر اَهَكِرَفَو ءاَهَجْوَر ٌةَأرَملا

 عادلا ةجح يف كي لا يَ ت1 : هه يملا صوحألا نب ورمع نعو - ۲۷٦
 ع اى 9

 اوصوتساو الأد لاق م ءظعَوَو َرَّكَذَو هيلَع ع ىنثاَو ا هلا َدِمَح نأ 2

 َنيِتأَي ْنأ الإ َكِلذ َرْيَع ًاعْيَس اعيش َّنُهَن َّنُهْنِم َنوُكِلْمَت َسْيَل ْمُكَدْنِع ِناَوَع َّنُه هه اَمْنَِق ارن ءايشلاب

 امل

 ناف جرم ريغ برص ّنهوُبِرْصاَو ءعِجاَضَملا يف نُمورَجْهاَ َنلَعَ نق قيم "'ٍةَشِحاَفِب

 ؛ اقع ْمُكيَلَع مكاو اَقَح ْمُكِباَسِن ىَلَع ْمُكَل نإ الا ؛ًاليبَس َّنِهيَلَع اوُعْبَت الق ْمُكتْعَطأ
 موو 2.

 ؛َنوُهَرْكَت ْنَمِل ْمُكَتوُيِب يف ندي الَو ءَنوُهَرْكَ ْنَم ْمُكَسْرُف فو ال نا َّنوِبلَع ْمكَفَحَن

 :َلاقَو «يذمرتلا هاور ؛ٌَنهِماَمَطَو َنِهَيَوْسِك يف ّنِهَْلِإ اوُنِيحُت ْنأ ْمُكْدَلَ َنُهْفَحَو الأ
 . (حيحص نسح ثيدحا

 ةَريسألا َيِهَو ةَلَمْهَملا ِنْيَعلاب ا : يأ «ناوَع» : لَك هلوق

 ريسألاب عْورلا مح كح اهلوخد يف ةأرملا ل هل هللا لوسر َهَبَش .ريسألا :يناعلاو

 0 : يأ دليِبَس َّنِهِيَلَع اوُمِبَت ُب الف» :هلك هلوقو ديِدَّشلا ٌقاَّشلا وه :؛خّرَبملا ٌبّرَضلاَو»

 .ملعأ هللاو ءوب د ّنُهَنوُدْؤُتَو نهيَلَع هب َنوُجتْحَت ًاقيرط اوُبْلظَ

 اا نحال لوقو ا :ُتْلَق : :َلاَق هل ةديح نب ةيواعم نعو 0

 الو َهْجّولا برضَت اَلَو َتْيَسَتْكا اَذِإ اًموُسْكَتَو ءَتْمِعط اّذِإ اهميت نأ» :َل َلاَق ؟ِهيَلَع

 .(51) (1559) ۱۷۸/٤ ملسم :هجرخأ اه
 ٩ - هجام نبا :هجرخأ )١8651١(« يذمرتلاو )١1١77(« «ىربكلا» يف يئاسنلاو )4159(.

 )٩۱۷۱(. «ىربكلا» يف يئاسنلاو )١850(« هجام نباو ء«(۲٤۲۱) دواد وبأ :هجرخأ  ؟"الال

 . ايب يبنلا لأس ًالجر نأ ةيواعم نع هتياور هجام نبا جرخأو

 دجت الو لحت ال ةرهاظ ةيصعمب ديري» )١151(: 88/9 يذوحألا ةضراع يف يبرعلا نبا لاق )١(

 . ؟عجضملا يف نارجهلاو بدألا اهيلع جوزلا كلمي ٍذئنيحف «ًارذع اهيف نيبتت الو ًاجرخم اهنم



 aD ةأرملا ىلع جوزلا قح باب 70 [لوألا باتكلا]

 حبق ال) ىنعم :َلاقَو دواد NT یخ دخ (ِتْيَبلا يف الإ دُجْهَت الو ءْحّبَقَت

 .هللا ِكحبق :لقت ال : يأ

 ْمُهْئَسْحَأ ًاناَميإ َنيِنِْؤُملا َلَمْكأ» : ةا هللا لوُّسَر َلاَق :َلاَق لڪ ةريره يبا نعو -

 .«حيحص نسح ثيدح» : لاقَو «يذمرتلا هاور ؛مِهِئاَسْنِل مكرايخ ْمُكَراَيخو افلح
 » : هلك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هيَ بابذ يبأ نب هللا دبع نب سابا نعو-۹

 ُءاَسّنلا َنْرِيَد :َلاَمَف فل هللا لوسر ىَلِإ هن ُرَمُع ءاجف «هللا ءاَمِإ اوُبرضَت
 نوش ٌريغَك ءان هللا لور لاب فاطاق ٌنِهِيْرَض يف صرف ؛َّنِهِجاَوْزَأ

 َنوُكْشَي ٌريثك ٌءاَسِن ٍدَّمَحُم تيب لاب فاطأ ْدَقَل» :ِِلكي هللا لوُسَر َلاَقَف َّنُهَجاوْزَأ
 . حيحص دانسإب دواد ا هاور (ْمُكٍراَيخب ٌكتلوأ َسْيَل َّنُهَجاَوْرَأ

 ةَروُسْكَم ةزْمَه مث «ةحوتْفم ةَّمَجْعُم لاّذب ٌوُه «َنرْيَذ» :هلوق
 .طاحأ :ئأ «فاظطأ» :هلوق نأ ردا يأ و

 ينَدلا» :َلاَك الب هللا لوُسَر َّنأ :ا#ِو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ٠١
 .ملسم هاور ؛ةَحِلاّصلا ٌةأَرَملا اًهِعاََم ٌريحَو « عام

 ةأرملا ىَلَع جوزلا قح باب .*ه
rTيو يت اسد لع تب  

 ٤ : اشر ا فح 2 اَب ِبيَعَلُل ٌتدظِفلَح تن تحيض ولوم نم اوف

 .“هلبق بابلا يف قباسلا صوحألا نب ورمع ثيدح اهنمف ثيداحألا امأو

 کک اعد ر ل هللا لوُسَر َلاَك :َلاَق هل ةريره يبأ نعو - ١

 ءزجلا ىلع ترصتقا دواد ىبأ ةياورو )١١77(« يذمرتلاو «(5147) دواد وبأ :هجرخأ -۸
 .ثيدحلا نم لوألا

 .(5151) «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو )١1545(.« هجام نباو «(؟55١5) دواد وبأ :هجرخأ 4_0

 .(14) ۱۷۸/٤ )١5379( ملسم :هجرخأ -

 ۷٥۱و )1١55()15١( 1557/5 ملسمو .(95١5)و (2019) ٠۹/۷ يراخبلا :هجرخأ -۱

 .(١؟١؟١(5*15(1)

 .(775) ثيدحلا رظنا (۱)



 ا 50
 هح ٌةَكِئاََملا اَهْنَتَعَل اهجْوَر َشاَرِف ٌةَرِجاَم ٌةأرّملا تاب اذ :امهل ةياور يفو

 . (حبصت

 ىلإ ُهَاَرْما وُعْدَي لُجَر ْنِم ام ويب يِسْفَن يِذَّناو» : اب هللا لوُّسَر َلاَق ةياور يفو

 0 ِهيَلَع یبا ِهْشاَرِف

 نا ةأّرمال لج الد : لا لک هلل لوُسَرَنأ :ًاضيأ 45 ةريره يبأ نعو - ۲
 . يراخبلا ظفل اذهو هيَلَع قمتم م هوزذإ الإ هيب يف نَا الو یاب الإ دهام اهجْوَرو موت

 نع ٌلوُؤَْم ْمُكلُكَو عار مكلك» : َلاَق فاي َىِبَّنلا نع ءاي رمع نبا نعو - ۳

 اهجْوَر ِتْيِب ىَلَع ٌةيِع يَ املا ووی وب لها ىَلَع عار لُجّرلاو ؛ عار ريالاً : : ِهِتِّبِعَر

 .هيلع نمم ويمر ْنَع ٌلوُؤْسَم ْمُكُلُكَو «عار مُک ِدَّكَوَو
 لَجّرلا اَعَد اذ :َلاَق لك هللا لوُسَر َّنأ : هب هڪ يلع نب قل يلع يبأ نعو -145

 ٌَلاقَو ءيئاسنلاو يذمرتلا هاور .«" رولا ىَلَع ْتَناَك ْنِإَو ِهَتأَتْلَف ِهَيَجاَحل ُهَمَجْوَر

 .«حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا

 َدُجْسَي نا ًادحأ ًاريآ تنگ ْوَل» :َلاَك ي َيِبَنلا نع هڪ ةريره يبا نعو - ٥

 1 َلاقَو «يذمرتلا ل د ا ٌتْرَمأل ٍدَحأل

 اَهْجْوَرَو ءْتَناَم ِواَرْما اَمْيأ» :ِلي هللا لوسر َلاَق :ْتَلاَق ءا ةَمَلَس مأ نعو -5
 نح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا هاور ةّنَجلا ٍتَلَحَد ضار اَهْنَع

 5 ل 7 7 9آ
 يف اَهَجْوَر ةر رما يذؤت ال J اق ال َىِبَنلا نع هڪ لبج نب ذاعم نعو - ۷

  _35يراخبلا :هجرخأ ۳۹/۷ )٥۱۹٩٥(« ملسمو ٩۱/۳ )1١55( )۸٤(.

  . ۴۳يراخبلا :هجرخأ ٤۱/۷ )٥۲۰۰(« ملسمو ٦/۷ )۱۸۲۹( )۲۰(.

 ثيدح» : يذمرتلا لاقو )۸۹۷١(. «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو )۱۱١١(« يذمرتلا :هجرخأ 2 614

 0 . «بيرغ نسح
 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )١١59( يذمرتلا :هجرخأ 6_2

 نأ ىلع («بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )١١6١( يذمرتلاو )۱۸٥٤(« هجام نبا :هجرخأ _ 65

 .همأو يريمحلا رواسم ةلاهجل فيعض ثيدحلا دانسإ

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )١١1/5( يذمرتلاو )۲۰۱٤(« هجام نبا :هجرخأ - ۷

 . 1۹۹/١ ةياهنلا .هيف زبخي يذلا :رونتلا (1)



 ?Cı لايعلا ىلع ةقفنلا باب 17 [لوألا باتكلا]

 تس ڪڪ ا ا ل

 "'”ليِخَد ِكَدْنِع وه اَمّنِإَف !هللا كلتا ِهيِذوُت ا ٍنيِعلا ٍروُحلا َنِم ُهْتَجْوَر ُْتَناَق الإ ايندا

 .«نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا هاور «اَنْيَلِإ ِكفِراَقُي ي نأ َكِشوُي

 كد

A۸يه ةف يِدْعَب تكر اَم» :َلاَق لَ َيبّنلا نع اظ ديز نب ةماسأ نعو -  

 .هيَلَع قمم «ءاستلا َنِم ٍلاَجّرلا ىَلَع رص

 لايعلا ىَلَع ةقفنلا باب 5

 ا لاقو 4و :ةرقبلا] «فورعملاب نوو نهد ولا لوو : ىَلاَعَت هلل
0-1 

 آم الإ انت هم كب 1 ن نتاع ای 5

 ۹ :ےر نی هلع وهف وى نت مثقف امو 1 : ىَلاَعَت َلاقَو 6“ :ىدتشنار هنت

 وللا ٍليِبَس يف ُهَتْقَمْنأ راتيو» :ِهلكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هب «ظ ةريره يبأ نعو - ۸۹

 َكِلْهأ ىَّلَع ُةَتْفَقْنأ ٌرائيد و «نيِكسِم ىَلَع هب َتْقَّدَصَت ٌرانيوو «ِوَبَكَر يف ُهَتْقَمْنَأ رانيِوَو

 .ملسم هاور «َكِلْمأ ىَلَ َُْفَقْنا يِذّلا ًارجأ اَهْبَكْع
2 
 ع

 0 ا هللا دبع يبأ نعو -

 يع ىَلَع ُهُقِقْني ٌرائيِد :َّلُجَّرلا ُهُقَفْنُي راتيو لصف : ي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ای هللا

 8 هلا ليسا ىف باقم اع هَقَفْنُي ٌرانيِدَو .هللا ليبَس يف ِِيّباَد ىَلَع ُهُقَفْنُي ٌراَئيِدَو

 يبأ يِنَب يِف ٌرجأ يِل لَه ءهللا لوُسَر اي :ٌتْلُق :ْتَلاَق ءاتؤو ةّملَس ب ٌمأ نعو - ۲۹۱

 ِكَل ْمَمَن» لا ل
 لک فتم ميل 5 : هنأ اَم 4

 لوأ يف هانمدق يِذَّلا ليوطلا هثيدح يف هبط ل 4۲

 .(91) ۸٩ )۲۷٤۰( /۸ ملسمو )٥۰۹٦(« ۱۱/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 .(۳۹) (145) ۷۸/۳ ملسم :هجرخأ -۹

 .(۳۸) (444) ۷۸/۳ ملسم :هجرخأ _- ۰

 )٤۷(. (۱۰۰۱) ۸۰ /۳ ملسمو )٥۳٦۹(« ۸1/۷ يراخبلا :هجرخأ -۱

 .(5) ثيدحلا رظنا _ ۲

 )١( ةياهنلا .ليزنلاو فيضلا :ليخدلا ٠٠۸/۲ .



 هجو اهب يفتت قت قين نا كنار :ُهَل َلاَق لک هللا لوسر َّنأ : هيلا باب يف باتكلا
 ى قمم 'كّتأرما يف يف لَعْجَت ام اَم ىَّتَع اهب تْرجأ الإ هللا

 ىَلَع لجّرلا َّقَمْنأ اًذِإ» :َلاَق ايب َيِبَتلا نع ءو يردبلا دوعسم يبا نعو - ۳
 . هيلع قمتم ٩ ةَكَدَص هَل َيِهَف اهب َةَقَم َهَعَمَت ِهِلْهَآ

 ىقگ» : لكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق اهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 245
 .هريغو دواد وُبَأ هاور حيحص ثيدح ؛ُتوُقَي ْنَم َعّيَضُي ْنأ امن ِءَْملا

 ُكِلْمَي ْنَّمَع سبي نا ًاَمْنِإ ِءْرَملاِب ىَمَك» :َلاَق «هانعمب هحيحص يف ملسم هاورو
 و

 e . هت

 الإ هيف دالا حضي م ذي نم امد :َلاَك يك بسلا نأ : هلظ ةريره يبأ نعو 6
 طغأ ّمُهَّللا :ٌرحآلا ٌلوُقَيَو افلح ًاقفْنُم طغأ هللا :اًمُهّدَحأ ُلوُقيك 0 ِناكَلَم
 . هيلع قمتم «افلت اكِسمم

 ْنَمِب اَدْباَو ءىَلْفّسلا د ديلا نم ريح اًيْلُعلا ٌدِّيلا» : َلاَق اب َىِبَّنلا نع ءهنعو 5

 7 تسي ْنَمَو هللا ةو َكفْعحْسَي نم مو ءٌىنِغ رهظ ْنَع ناگ ام ةََدّصلا ٌرَْحَو ءُلوُعَت
 .يراخبلا هاور “هللا

 دّيجلا نمو بحي امم قافنالا باب ۷

 : ىَلاَعَت اكو [۹۲ :نارمع لار نوب اسم اوقفت ىح لا اولا نوف : ىلاَعَت هللا ل f7 e 4 نم ا ا ۰ ا طا 1 روو
 امت ہت الو ف ١ نم : 2 o e عش صر N E 004 7 َُثْمَح ًّم بيل 7 أوُقِفَنأ ما يذلا ا
 CAA 2e 2 سم

 .[۲۹۷ :ةَرقَبلا] نوققلت هنم ٌتيَِحْل

 ْنِم الام ٍةَئيِدَملاِب راّصنألا َرَثْكأ كض َةَحْلَط وُبَأ ناك :َلاَق هلو سنأ نع 1
 هلي هللا لوُسَر ناو ٍدِجْسَملا ةَلبْقَتْسُم ٌتناَكَو ءءاَحَرْيَب هْيَلِإ ِهِلاوْمأ ٌبَحَأ َناَكَو لخت

  _-- ۴۳يراخبلا :هجرخأ ۲۱/۱ )٥٥(« ملسمو 9/8١ )۱۰۰۲( )٤۸(.

 ثيدحلا ملسم جرخأو ء(١4۱۷) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(5145) دواد وبأ :هجرخأ 14
 .(50) (497) ۷۸/۳ يناثلا

 ٥- يراخبلا :هجرخأ ۲/٠٤١ )١455(« ملسمو ۸۳/۳ )۱۰۱۰( )۵٥۷(.

 )١578(. ۱۳۹/۲ يراخبلا :هجرخأ -5
 .(55) (494) ۷۹ /۳ ملسمو ۱٤۸/۲ )١531(. يراخبلا :هجرخأ _- ۷



 ...نيزيمملا هدالوأو هلهأ هرمأ بوجو باب ١4- [لوألا باتكلا]
 کس ا ااا ا

 وو

 اق عو؟ :ناّرمِع لآ] نوب ام أوُقِفَت وو ر قح

 نإَو ]4۲ :ناّرمِع لآ اوقفنت ىح ولأ اولا 57 نأ : ٌكْيَلَع َلَرْنَأ لاف ١ نإ < هلل

 i | °2 ا 7 of r 22 o ت

 ENE ء اهرب وجر «ىلاعت هلل ةَقَدَص تار ءٌءاَحَرْيَب َىَلِإ يِلاَم بح

 «ٌحباَر لام كلذ !"”خب» :ةل هللا لوُسَر َلاَقَك «هللا َكاَرأ ُتْيَح هللا لوُسَر اَ اَهْعَضَن
 وبأ َلاَقَف .«َنيِبَرْفألا يف اَهَلَمْجَت نأ ىَرأ يْنإَو كلُ و لا هلك

 1 ناك

 .هيلَع قفتم .ِهمَع ينبو ءِبِراَكَأ يف َةَحْلَط وُبَأ اَهَمَّسَقَف هللا لوُسَر اي ُلَعْفأ : َةَحْلَط

 ءايلابو ةدحوملا ءابلاب «حيار»و «حبار» نيحيحصلا يف يور :«ٌحبار ٌلام» : لَك هلوق

 . اهجتفو ءابلا رسكب يورو «لخن ةقيدح :«ُءاَحَرَباَو ,هعفن َكِيَلَع حيار : يأ «قانثملا

 نيزيمملا هدالوأو هلهأ هرمأ بوجو باب ۸

 مهبيدأتو ةفلاخملا نع مهيهنو ىلاعت هللا ةعاطب هتيعر يف نم رئاسو

 ُهَنَع ٍّيِهَنَم باكترا نم مهعنمو

 یا لاكو 214+ فلل 5 َريِطَصاَو َةرَلَّصلاب َكَلْمَأ رموو :ىَلاَعَت

 ميت اات کیلو کشا أو 27 ر

 افلا رقت رمق هج لع نب سلا دعنا : َلاَق « هن ةريره يبأ نع -۸

 لُكاَت ال انآ َتْمِلَع اَمأ ءاَهب مرا حك خد : هلك هللا لوُصَر َلاَقَ ا

 .هيَلَع قمم ؟!ًةَقَدَّصلا
2 

 (ُةَقَدَّصلا اتل لج ال انأ» : ةياور يفو

 ةملك يهو نيونتلا َحَم اهرسكب :لاقيو «ءاخلا ناكسإب :لاقي «ْي ك١ :هلوقو

 ًايص هل نسحلا ناكو «ٍتارذقتسملا نع يبصلل رجز

 هللا لوُسَر بيبر ٍدسألا دبع نب هللا دبع ةملس يبا نب رمع صفح يِبَأ نعو 2-6

 َلاَْف ءةفْحَصلا يف ُشيِطَت يدَي ْتَناَكَو لي هللا لوُسَر رجح يف ًامالغ ُتْنُك :َلاَك ئا

 )1١59()١11(. ۱۱۷/۳ ملسمو ۱٥۷/۲ )۱٤۹۱(« يراخبلا :هجرخأ -4

 (YY) )1١8(. ۹4°۱1 5 ملسمو 071/5(2) 88/1 يراخبلا :هجرخأ _ 848

 )١( ةياهنلا .ةغلابملل رركتو «ءيشلاب اضرلاو حدملا دنع لاقت ةملك :خب ١7/1١ ١١.



cmف  
 َْلاَر اَمَك ؛َكيِلَب امم ْلُكَو كيوب ْلُكَو «ىَلاَعَت هللا ٌمَس مالُع ايه لڳ هللا لوُسَر يل

 .ةفحصلا يجاون يف رودت :«شيطتو»
 0 :لوقي لكك هللا لوسر تعمس :َلاَق و

 هلع 8 وقع

 ِهِلْهَأ يف عاد ٌلْجّرلاو هَتِّيِعَر ْنَع ٌلوؤُسَمَو عاد مالا وتبع ِهتّيِعَر ْنَع ٌلوُؤْسم و
 عَ ُمداَكلاَو اهر ْنَع ٌةَلوُؤْسَمَو اَهِجْوَر ِتْيِب يف ٌةَيِعاَر ٌةاْرَملاَو هِييِعَر ْنَع َلوُؤْسَمَو

 . هيلع قَمَتم اوِتيِعَر ْنَع ٌلوُؤْسَمَو عار کل وع ِهيِعر ْنَع ٌلوؤِسَمَو وديس ٍلاَم يف هم هع 2 هتيِعَر نع

 للي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنييض ل ودج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نعو :
١ 

  RRSْذَع ُءاَنبأ ْمُهَو ءاَهْيَلَع ْمُهوُبِرْضاَو «َنينس ِعْبَس ُءاَنْب
0 3o قف 

 . نسح دانسإب اا هاور نسح ثيدح «عجاّضملا يف مهنيب اوف

: 
 اک هللا لوس ر َلاَق :َلاَق هل َيِنَهَجلا ٍدبعم نب َةَرْبَس َةّيَرُث يبأ نعو

- a! 

 هاور نسح ثيدح «َنيِنِس رْشَع َنْبا اَهْيَلَع ُهوُبِرْضاَو نيس عْبَسِل ًةالَّصلا ّيبَّصلا اوُمَلَع»

 (نسح ثيدح)» :ّلاقَو .يذمرتلاو دواد ا .

 . َنيِنِس َعْبَس ّعَلَب اَذِإ ةالَّصلاب ّيِبّصلا اورم» :دواد يأ طظفلو

 ا

 ٌيَرَفْلا ىِذيو اندَسْحِإ ندو ابو وهب اکرن الو هلا اودبعأو# :ىَلاَعَت هلل هللا لاق

 امو ليلا نب ناو و نجل بلاي ٍبِحاَّصلاَو سجل 1 0 َيَرْفْلأ ىذ راجلاو یملتیلاو
 دوو م ءس ر

 .مج :ءاشار مک نأ َتكَلَم

 ليرْبج لار اَم» : يب هللا لوُسَر َلاَق :الاق نو ةشئاعو رمع نبا نعو ٠
 اغ تو وړو ور وک

 قفتم هنر ویس هنأ تنيبظ ىَنَح ٍراَجلاِب ينيص وي

 .(۲۸۳) ثيدحلا رظنا -050

 .(896) دواد وبأ : هجرخأ كوم

 .(507) يذمرتلاو «(5454) دواد وبأ :هجرخأ -۲

 ۳۷ /۸و )١10( (53571) "5/8 ملسمو .(5016)و )501١5( ۱۲/۸ يراخبلا :هجرخلأ "0
 )١51(. (55؟65)



 تا ,E E ?Cv هب ةيصولاو راجلا قح باب -؟9 [لوألا باتكلا]

 َةَقَرَم تحبط اإ رد اَبآ ا : ل هللا لوسَر َلاَق :َلاَق بک رذ یبا نو "4

 . ملسم هاور ؛َكَتاَريج ُدَماَعَتَو ءاَمءاَم ٌرْيكأَت

 ريك اهرم َتْحَبَط اّذإ) :يناصْوأ لَك يليلخ َّنِإ :َلاَك ءرذ يبا نع هَل ةياور يفو

 .«يفورعمب اَن ْمُهْبِصأَك ءَكِناَريِح ْنِم ِتْيَب لهآ ٌرظْنا ّمُث ءاهءاَم

 ءٌنِمْؤُي ال لاو ءٌنِمْؤُي ال للاو» :َلاَق ا ا نأ : هيَ ةريره يبا نعو 6

 . ِهيَلَع قمم «!هقئاوپ هراج ُنَماَي ال يِدَلا» :َلاَق ؟هللا لوسَر اي ْنَم :ليِق «!ْنِيْوي ال واو

 . هاو ُهَراَج ماي ال ْنَم َةَنَجلا لذي ال» :ملسمل ةياور يفو
2 

 .زورشلاو لئاَوَعْلا : ُقئاَوبلا

 .ويلَڪ قَمَتم ةاَش َنِسْرِف لَو اَهتَراَجِ
 يف َةَبّشَح َرِرْغَي نا ُهَراَج ٌراَج ْعَتْمَي ال :َلاَق ای هللا لوُسَر نأ :هنعو 37

 َنْيَب اِ َّنَيِمْرأل او !َنيضِرْعُم اَهْنَع ْمُكاَرأ يِ اَم :ةريره وبا ُلوُقي َّمُن هاد
 دلع قفل كوالا

 ام :هلوقو .دارفإلا ىَلَع نيونتلاب هَةَبّسَح» يوُرَو .عمجلاَو ةّئاَضإلاب ؛ُهَبّشَح» يور
 .ّنْسلا هذه ْنَع ينْعَي : َنيضِرْعُم اَهْنَع مكارأ يل

 ذوي الف ءرخآلا موّيلاَو هللاب ُنِمْؤُي ناك ْنَم» :َلاَق ل هللا لوُسَر نأ :هنعو 34

 موُيِلاَو هللاب نِمْؤُي ناگ ْنَمَو ُهَمْبَض ْمِرْكُيْلَك ءِرِخآلا مولا للاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَمَو ُهَراَج

 للاب ٌُنِمْوُي ناگ ْنَم» :َلاَق لَك َيِبَّنلا نأ : هڪ َيعاَّرُخلا حْيَرُش يبا نعو 8

 َُقْيَص مري ءرخآلا موَيلاَو طاب نيوي ناگ ْنَمَو ءوِراَج ىَلِإ ْنِْحُيْلك ءِرخآلا مولا
 ٤ (م 5516) ۳۷/۸ ملسم :هجرخنأ )۱٤۲( و)۱٤۳(.

 ٠- بيقع ۱۲/۸ يراخبلا :هجرخأ )1۰۱٩(« ملسمو ١/49 )15( )۷۳(.

 ١" ثيدحلا رظنا )١55(.

 .(195) (1509) ٥۷/۰ ملسمو ,(55717) ۱۷۳/۳ يراخبلا :هجرخأ -/

 194/١ )٤۷( )۷٥(. ملسمو 515(2) "9/8 يراخبلا :هجرخأ "5

 .(۷۷) 50/١ )٤۸( ملسمو ,.(5019) ۱۳/۸ يراخبلا :هجرخأ _ح48



amت  
 ءظفللا اذهب ملسم هاور ؛ْتْكْسَيِل وأ ًارْيَح ُلُقَيْلَك ءِرخآلا موّيلاَو لاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَمَو
 .هضعب يراخبلا یورو

 اَمِهّيَأ ىلإف ءِنْيَراج يِ َّنِإ هلا لوُسَر اي :ٌّتْلُق :تّلاَق ءار ةشئاع نعو 6٠

 .يراخبلا هاور «ًاباب ِكنِم اَمِهبَرْقأ ىلإ» :َلاَق ؟يِده
 َدْنِع باحضألا ٌرْيَح» :هكي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَك ءار رمع نب هللا دبع نعو ١

 «يذمرتلا هاور ؛ِراَجِل ْمُهُرْيَح ىَلاَعَت هللا َدْنِع ٍناَريجلا ٌريَحَو ِوِبِحاَصِل ْمُهَرْيَخ ىَلاَعَت هللا
 . «نسح ثيدحاا :َلاقَو

 سا

 ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب 4
 ََرُشْلا ىو اتسخإ دلوبو ايس وي اکرن كو هلآ اوُدبْعاَوظ :ىَلاَعَت هللا لاق

 اَمَو ليلا بو نجلا بجاكلاو بنجلأ راكلاو يرملا ىذ راجو نكسملاو ئدتبلاَو
 نالا .دب ہل ىلا هلل اھت : ىَلاَعَت لاقو ہہ :.ےنںد گنی کک
 : ىَلاَعَت لاقَو ۲١[“ :دعّرلا] هلص نأ هدب ا م نولي لاو لا َلاَقَو ١[« :ءاستلا]

 م لإ دعت الآ کیر ىَصَمَو 8# » : ىَلاَعَت َلاقَو «[م :توبكتتدا) اسس يدوي قالا اص
 2 يس وعن صر رک مس 2

1 
 فو امهر الو يأ اضف لقت الف اهلك وأ امهدحأ ربكحلا دنع نبي ام اسجل ندلولأبو موو ےس رو صر ع سو خ24 ا هم صر يرش 2 © ا هس رم ر
 عر صر هسوم لے ي ی وم هد سرر <, مج 2 العد سوح
 ايْغَص ابر 5 امها بر لفو وم لَا نم لدل َحانَج اسهل ضو () اميرك الوق امُهْل

 نمو لع اتو مآ هتل هيدي نکالا تبصرو : ىَلاَعَت َلاقَو ۲ ہد ©
 ٠٤[٠ :ناّمقل] یدولو يل رڪشا ن ناَماع يف صفو

 يأ :هلكك ىبنلا تلأس :َلاَق «هنؤ دوعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نعو "57
 ¢ اَهَيْقَو ىَلَع ٌةالَّصلا» :َلاَق ؟ىَلاَعَت هللا ىَلِإ ٌبَحَأ ٍلَمَعلا

 . هيلع قفتم ؟هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟يأ مث :تلق ,«نيدِلاَولا ا 2 و ل Ato f R.24 ها

 ٠“ يراخبلا :هجرخأ ۳/ ١١6 )۲۲۵۹(.

 ١ل يذمرتلا :هجرخأ ) )۱۹٤٤.«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو

  "5يراخبلا :هجرخأ ١7/54 )۲۷۸۲(« ملسمو ١/57 )۸٥( )۱۳۷(.

 سيل يذلا بيرغلا راجلا :بنجلا راجلاو .ةبارق هنيبو كنيب يذلا راجلا :ىبرقلا وذ راجلا )١(

 داز .ىرخأ لاوقأ نيب نم يزوجلا نبا هلاق .ةجوزلا :بنجلاب بحاصلاو .ةبارق هنيبو كنيب

 .۷۹/۲ ريسملا



 ا هلا اا لا ا اك اللا 71 فال يق وج حسو ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب ٠ [لوألا باتكلا]

 و يِرَجَي الد : لك هللا لوُسَر لاق :َلاَق « هنالط ةريره يبأ نعو - 1۳

 . ملسم ه هاور «َقِتْعَيَف هيرشي :ًاكوُلْمَم هدي نا

 موَيلاَو شاب ُنِمْؤَي ناك ْنَم» :َلاَق ا هللا لوُسَر نأ : هنو ًاضيأ هنعو "15

 ناگ ْنَمَو ءُهَمِحَر ْلِصَيْلَف ءِرِخآلا موَيلاَو شاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَمَو ءُهَمْيَص ْمركيلَف ءِرِخآلا

 :ديلَع ىم تمل وأ ًاريَك َلَقَيلَك ءِرِخآلا موّيلاَو هللاب نيوي

 وَ اإ ىّنَح َقْلَحلا َّقّلَح ىَلاَعَ هللا نإ : لكي هللا لوُّسَر َلاَق :َلاَق ءهنعو ١6"
 هوډ
 ضر اَمأ قت : :َلاَق ,ةعيطقلا نِي كب اعلا ماَقُم اَذَه : ُتَلاَقَق ؛محرلا ت تم ِتَماَق ْمُهْنِم

 لوُسَر لاَ مَن كل َكَِذَك : لاق لت :ٌتَلاَق ؟ِكَمْطَق نم عفا ءكَلَصَو ْنَم م لصأ نأ

 س

 کمایا اعلق ضرألا يف اودي نأ و نإ س کک ئش نإ اوٌؤَرْقا» : للك هللا

 . ِهيَلَع قمتم مم ۲۲ دا 4 مهرب حّمعأو ٌرْهَمَصْأَ 8 هتك يل كيلو ©

 . تْعَطَق ِكَعْطَق ْنَمَو ُهُيْلَصَو ِكَلَصَو ْنَم» : ىَلاَعَت هللا َلاَقَك :يراخبلل ةياور يفو

 ْنَم «هللا لوُسَر اي :َلاَقَف ا هللا لوُسَر ىَلِإ لجر ءاج :َلاَق هيو هنعو 5

 ؟ْنَم مث :َلاَق كم :َلاَق ؟ْنَم م :َلاَ كما :َلاَك ؟ يتباَحَص نسحب سالا ُنَحأ

 .هيلَع قمتم «كوبأ» :َلاَق ؟ْنَم : :َلاَق «َكّتأ» :َلاَ

 212 df 4 00 مم Qero م هع ر٤ هر ل ا اس 3

 «كمُأ «ُكممأ» :َلاَق ؟ةبحَصلا نسحب ٌقَحَأ ْنَم «هللا لوسر اي :ةياور ىفو

201 2 5 3 

 . «َكاَنْدأ اذا مث كابا مث َكّمأ

 لعفب بوصنم َرُه اذكه «كابأ مْ :هلوقو .ةبحصلا :ىنعمب (ُةَباَحَصلاَو»

 .حضاو اذهو «كوبأ من١ :ةياور ىفو كلاي : يأ «يفوذحم

 هه ل.ل م flr . . |  هئالص
 فنأ َمِغَر مث ,فنأ َمْغَر مث .ٌفنأ مِغر» :َلاَق فال بتلا نع «هنعو _- ۷

for ofملسم هاور هَةَنَجلا ٍلُخْدَي ْمّلَك اَمهيلك وأ امُمدَحَأ ءرَبكلا َدْنِع هيوبآ َكَرْدأ . 

  "1#ملسم :هجرخأ ٤/۲۱۸ )151١()10(.

  "45ملسمو «(1۱۳۸) ۳۹/۸ يراخبلا :هجرخأ ٤۹/۱ )٤۷( )۷٤(.

 ٥ /۸و (09441/) 5/8 يراخبلا :هجرخأ ٥۹۸۸( ۷(« ملسمو ۷/۸ )19064( )١1(.

  5ملسمو 5911(2) ۲/۸ يراخبلا :هجرخأ ۲/۸ (0۸) )١( )7و .

 .(9) )1501١( ۵ /۸ ملسم :هجرخأ -۷



(rنيحلاصلا ضاير  

 e ل م :َلاَق الجر نأ : هيَ هنعو "6
 تلق امك تنگ ْنِيَل» :َلاَقَق ءَىَل ء َنوُلَهْجيَو ْمُهْنَع مَلْحَأَو لإ نوُكيسُيَو مول نِسْحَأَو
 ماس اور قل ىلع کن ا مهل مو لا قت ا لَو للا مهي امنا

 «ميملا حتفب هب (َلَمْلاَو» «ءعافلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا رسکو ءاتلا مضب مست

 اَمِل ٌةيِبْشَت وهو ءَراَحلا َداَمَّرلا مُهَمِعْطَت امنا يأ :ٌراَحلا ٌدامَّرلا َوُهَو ماللا ديدشتو
 ِنِسْحملا اَذَه ىَلَع َءيَّش الو ءملألا ىي احلا داملا لك قلي امب مثإلا نم مقي
 .ملعأ ُهَللاَو ءهيَلَع ىَدَألا ُمِهِلاَخْدِإَو وَّقَح يف مهريصفتب ٌميَظَع مثإ لا كل ميلا

 وقرر يف هَل طَسْبي نأ ٌبححأ نم» : لاق ایک هللا لوُسَر نأ : ص سنأ نعو "46
 . هيلع فتم دمج م صل ورا يف هل اشو

 وو ولجأ يف هَل رخؤي : يأ ارا ىنعمو
 َناَكَو 0 ِةَبيِدَملاب ماب اسجل َناَك :َلاَق ءهنعو - ٠"

 ءاَهْلُخْدَي ْدَي لكي هللا لوُسَر َناَكَو ءِدِجّسَملا َةَلَبْقَتْسِم ةلبفَتْسِم ْتَناَكَو ءءاحّرْيب ِّْيَلِإ هلاَوْمأ ّبَحَأ
 02 ل ع د «بّيْط اًهِِف ِءاَم ْنِم ُبَرْشَيَو
 لل هللا لوسَر ای :َلاَقَف یک هللا لوسر ی ةَحْلَط وُبأ ماگ «« :ناّرمِع لآ]

genoمَ هد  
 ّىَلِإ يلام ب 00 ٩۲[ :ناّرمع لآ] ر اک م وَمِن ىح لا أولا نلف : لوقي «ىَلاَعَتو
 لوسَر اي اًهْعَضُف ىَلاَعَت هللا َدْنِع اَهَرْخْدَو اهرب وجَرأ ءىَلاَعَت ول ذل د E ٌءاحريب

 دقو! !ٌحباَر ر لام كلذ «ٌحباَر لام كلذ !خَب» : يل هللا لوُسَر َكاَقَق . هللا َكاَرأ ْتّيَح فلا

 لوُسَر اي لَآ :ةحْلط وُبأ َلاَقَك .«َنيِبَرْألا يف اَهَلَعْجَت نأ ىَرأ يّنِإَو ءَتْلُق ام ُتْعِمَس
 . ِهيَلَع ّقَفَتم .ِهّمَع ينو هيرا يف َةَحْلَط وبا اَهَمّسَقَق هللا

 .بحي امي ٍقاَقْنإلا باب يف ِهِظافلأ نايب قبسو

 لكي هلل | يبت ىلإ لُجَر لبقأ : َلاَق ءو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ۲۱
 ْنِم كَل رَهَق» :َلاَك . ىّلاَعَت هللا َّنِم َرِخألا يغكنأ واهلا ةَرْجِهلا ىّلَع َكْعِياَبَأ :ل

 .(۲۲) (۲۵۵۸) ۸/۸ ملسم :هجرخأ -۸

 .(۲۱) )۲٠۵۷( ۸/۸ ملسمو «(۲۰۹۷) ۷۳/۳ يراخبلا :هجرخأ ل36

 .(۲۹۷) ثيدحلا رظنا ٠"

 .(5)و (0) (5545) ۳/۸ ملسمو ۷۱/٤ )۳٠٠٤(. يراخبلا :هجرخأ ١-



 CD ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب ٠< [لوألا باتكلا]
 ا ت ا ا ا

° 

 َلاَق «؟ىَاَعَت هللا َّنِم َرجألا يغتبتق» :َلاَق . اَمُهالِك لب ءْمَعَن :َلاَق ؟ٌيَح ٌدَحأ َكُْيَدِلاَو

 .ملسم ْظْفَل اذهو ءويَلَع قمتم اَمُهَتَيْحُص نِيْحاَك ءَكْيَدِلاَو ىَلِإ ْعِجْراف» :َلاَق . مَعَ

 :َلاَق اق 2؟َكادِلاَو ٌيَحأ» :َلاَقف «داهجلا يف ُهَنَدْأَتْساَق لجر َءاَج : اَمُهَل ةياور يفو

 .(ٌدِهاَجَف اًمِهيِفق» : لاق مَعَ

 يذلا َلِصاَولا َّنِكلَو «ئفاكُملاب لِصاَولا َسْيَل» :َلاَق لل بلا نع ءهنعو 2 ۲

 .يراخببلا هاور هاَهَّلَصَو همر ٌْتَعطَق اذ

E 

 . ٌعوُفرم «همِجَر»و .ءاّطلاَو فاّقلا حتمب ظُتَعَطَق»َو

 ل ا ا : ْتَلاَق ءا ةشئاع نعو - ٣۳

 هيلع یم «هللا ُهَعطَق «يِنَعَطَق ْنَمَو ها ُهَلَصَو ؛يِنَلَصَو ْنَم

"Y4نت ْمَلَوةَديلَو تق ا 0 أ : او ثراحلا ِتنب ةنوميم نينمؤملا مأ نعو -  

E 2« ةيف e يذلا اَهُمْوَي ناک الف دلع 00
 يُ « هللا كوش ؛ زنا : 

 ِكلاَوْخأ اًهِيْبَطْعأ ْوَل ِكَنإ امأ» :َلاَق .ْمَعَن :ْتَلاَق ؟؟ِتْلَعَف َوأ» :َلاَق ؟يِتَديلَو ُتْفَكع

 .هيلَع قمتم «كِرْجأل مظْعأ ناگ

oَيِهَو يما ّيَلَع ْتَمِدَن :ُتَلاَق و قيدصلا ركب يبأ ٍتنب ءامسأ نعو -  

 يهو يما َيَلَع ٺَمِڍَ ا لک هللا لوسر ٍدْهَع يف ةكرشُم

 E قم «ِكّمَأ يِلِص يَ م» : لاق ؟يّمأ لِصاَنأ «ةبغار

 ءِبَسَنلا نِ اَهُمَأ تناك :لیق ؛ بك يات يبني ةعياط :ئأ يا : الو
 .لوألا حيحصلاَو ءَةَعاَضَّرلا نِم :ليقَو

 لوُسَر َلاَق :ُتَلاَق ءاهنعو هو دوعسم نب هللا دبع ٍةأرما ٍةيفقثلا بنيز نعو 3 "5
 نب هللا دبع ىلإ ٌتْعَجَرَف :ْتَلاَف .«َنُكْيِلُح نِي ْوَلَو ِءاَسْنلا َرَشْعَم اي َنْكَّدَصَت» : لک هلل

 ٍةَقَدَّصلاِ اَنَرَمأ دق لكك هللا لوُسَر نإ ءِدَيلا ِتاَد ُكيِفَح َّلْجَر َتَْنِإ هل کین

5 

 .(0191) ۷/۸ يراخبلا :هجرخأ . - ۲

 . (۱۷) )۲٠۵۵( ۷/۸ ملسمو )٥۹۸٩(« ۷ /۸ يراخبلا :هجرخأ ۳

 )٤٤(. (499) ۷۹ /۳ ملسمو )۲٥۹۲(« ۲۰۷ /۳ يراخبلا :هجرخأ 214

 )٥۰(. (۱۰۰۳) ۸۱/۳ ملسمو «(۲۹۲۰) 5١6/9 يراخبلا :هجرخأ ٠

 )۱۰۰١( )٤٥(. ۸۰ /۳ ملسمو ۱١۰/۲ )١555(« يراخبلا :هجرخأ -5



mwنا كتي  
 لب :هللا دبع َلاَقَق . ْمُكِرْيَغ ىلإ اَهُْفَرَص الإَو يّنَع ئزجي َكِلذ َناَك نإف ءةلأساق ءوت
 ءاهتُجاَح يتَجاَح ي هللا ٍلوسر باب راصنألا َنِم ةأرما اذإف «ٌتقّلطْناف ءِتنأ هيا
 ى هَل الق اف اب ع جرخف ب ُةَباَهَمْلا ِهيَلَع ْتّيِقْلَأ ذق و هللا لر تاكر

 اًمهجاوْزأ ىَلَع اَمُهْنَع ُةَقَدَّصلا زبن :ٌكنالأست باَبلاب ٍنْيَنَأرْما نأ ُهْربْخْأَف كي هللا

 یک هللا لور ىَلَع لاب َلْحَدَك يحن ْنَم هزر او «؟امِهِروُجُح يف مايا ىَلَعَر
 َلاَقَف .ُبَئْيَرَو ٍراَصْنألا َنِم ٌةأَرْما :َلاَق ؛؟اَمُُه ْنَم» :ِلك هللا لور هل لان لاف
 اًمُهَل» :ِلكك هللا لوُسَر َلاَقَف هللا دبع ٌةَأَرْما 8 اهل ِبْناَيَّرلا يآ» :ِهكك هللا لوُسَر

 .هيَلَع قمتم اًةَقَدَّصلا رجأو ةبارقلا رجأ :ِناَرْجَأ 4
 هك

 أ :لقَرِه ٍةَّصِق يف ليوطلا هثيدح يف هو برح نب رخص نايفس يبا نعو -
 م ل : ثلث ئ ى نَا يني َي ؟وب ْمُكُرمْأَي اًداَمَك : نايس يبأل َلاَق لفره
 ٍقْدَّصلاَو قالَّصلاب اَنْرُمأَيَو ْمُكْؤاَبآ ُلوُقَي ام اوگرناو ايش هب اوگرشت لَو ُهَدْحَو هللا
 .هيلَع قمم «ةلصلاو ءٍِفاَقَعلاو

e 

 ُرَكْذُي ًاضْرأ َنوُحَتْفَتَس ْمُكَّنإ» : 4 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هل ٌرذ يبا نعو 4
 ,ظاريفلا اَهيِف ىّنَسُي ٌضْرأ َيِهَوَّرْصِم َنوحَتْفَتَسا :ةياور يفو . '0ظاَريِقلا اًهيِف

 اونسحأف ءاهومتحتتفا اذإف» :ةياور يفو «ًامِحَرَو مذ مهل ّنِإَف ؛ًارْيَخ اهلها اوُصْوَتْساَ
 . ملسم هاور (ًارْهصو ًةَمْذ» :َّلاَق 3 ارو ةمذ مهل نإف ؛ اهلهأ ىلإ

 : ؛ٌرْهَّصلاَو» ءْمُهْنِم هلي َليِعاَمْسإ ّمَأ َرَجاَه 00 يتلا :«ُمِحَّرلا» :ءاملعلا َلاَق  Aكايد 3 2 - تاه 3 و ي °
 12 ْمُهْنِم للك هللا لوُّسَر نبا ميِهارُبإ مآ ةيرام نك

 ریال َكَيَريسَع رِذَأَو» : ةيآلا دف كمل CE ؛ هن ةريره يبأ نعو -64

 ِدْبَع ين اي» :َلاقَو صحو معَ اوُعمَتجاَ اشرف كي هللا لوُسَر اع ٠ :ءارعّشلا] 409
 اوُدِقْنَأ ءٍبْعَك نب َةَرُم يِ اي ءِراَللا َنِم ْمُكَسْفْنا اوُدِقنأ يول نب بگ يِنَب اي ءسْمَش

 .(05) ثيدحلا رظنا - ”"”1/

 .(۲۲۷)و (555) (564) ۱۹۰ /۷ ملسم :هجرخأ 04

  -۹ملسم :هجرخأ ۱۳۳/۱ )۲۰٤( )۳٤۸(.

 .(طرق) ١١5/١١ برعلا ناسل .رانيدلا ءازجأ نم ءزج : طاريقلا (1)



 ?rr ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب 4٠ [لوألا باتكلا]
 د ااا وشمس سلال ل

 اوذقنأ «مشاه ينب اب ءِراَنلا نم ْمُكَسُفْنآ اودا ءفاكم ِدْبَع يِ اي ءِراّنلا َنِم ْمُكَسْفْنا

 ِكَسْفَت يذق ُةَمِطاَن اي رانا نم مكسفنأ اوذقنأ ؛ الاف يبا اا نب ا

 E ْمُكَل نا َرْيَغ ءًائيَس هللا َنِم ْمُكَل كلما ال ياق .راّتلا ّنِم

 ىنعمو .ًءامل : (لابلاَو» ءاهرسكو ةيناثلا هلا عب رق ايرالبلا : هِي هلوق

 0 اط ةر ارخلاب اه هش « اًهلِصاَم تدخلا

 ًاراَهج هلك هللا لوُسَر تعمس :َلاَق ءار صاعلا نب ورمع هللا دبع يبأ نعو 7

 َنيِنِمْؤُملا ٌحِلاَصَو هللا َيّيِلَو اَمْنِإ < يئايِلوأب اوُسْيَل ناف ينب لآ نإ : ُلوُقَي رس َرْيَغ

 يراخبلل ظفللاو يَلَع قمم اهلك البا محد ْمُهَل ْنِكَلَو

 ا لاق الجر ن 4ط يراصنألا ديز نب دلاخ بويأ يبأ نقود ۳۳۱

 دبْعَت» 8 لا ا .ٍراَّنلا نم يندعاَبيَو ءّةَنَجلا e ٍلَمَع ينزيخأ
 .هيلَع یف قمتم ؛محّرلا لِصتو َةاَكَّرلا يتؤتو «ٌةالَّصلا ُمِقْنَو اعيش هب رشت

 رطبا ءْمُكَدَحَأ َرَطْفَأ اذ :َلاَق هل يللا نع « هو و رماع نب ناملس نعو - فش

 ىَلَع ٌةَكَدَّصلا» :َلاقَو « «ٌروُهَظ هنا ؛ءاَملاف ءًارْمَت ْدِحَي ْمَل نک كرب هنا ؛ِرْمَث ىَلَع

 ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا هاور هةَلِصَو ٌةَقَدَص : ناتن ٍمِحّرلا يذ ىَلَعو ٌةَقَدَص ويلا

 . (نسح

 رجع َناَكَو اهبجآ ٌتْنُكو فارما یت تناك :لاف ءو رمع نبا نعو "8

 َلاَقَف هَل َكِلذ َرَكَذَك اب بتلا ۾ YS امل : يل َلاَقُك ٠ اًَهَهَرْكَي

 ا َلاقَو «يذمرتلاو واد وبا ةاوز «اًهْتّلط» : ال5 يبنلا

 يبرم يم نإو ًةأرما يل نإ :َلاَق ءهاتأ ًالجر نأ : هلللط ءادردلا يبأ نعو - 384

 ناق ءوَنَجلا ٍباَوْب بأ طَسْوأ دِلاَولا» :لوقي ةي هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :ل َلاَقَف ؟اًهِقالَطِب
 .«حيحص نسح ثيدح» :َلاقَو «يذمرتلا هاور ؛ُهظَمْحا وأ ءَباَبلا كلذ ْعِضأَك ءَتْفِش 4

 .(514()5571) ۱۳۲/۱ ملسمو )٥۹۹۰(« ۷/۸ يراخبلا :هجرخأ -۰

 )١5(. (۱۳) ۳۳/۱ ملسمو )۱۳۹٩(« ۱۳۰ /۲ يراخبلا :هجرخأ -۱

 108(2) يذمرتلاو ء(٤٤۱۸)و )١514( هجام نباو )۲۳٣۵(« دواد وبأ :هجرخأ -۲

 .(۳۳۲۰) «ىربكلا» يف يئاسنلاو

 .(۱۱۸۹) يذمرتلاو «(۲۰۸۸) هجام نباو )٥۱۳۸(«. دواد وبأ : هج رخأ ۳

 .«"حيحص ثیدح» :لاقو (۱۹۰۰) يذمرتلاو «(۲۰۹۸) هجام نبا :هجرخأ 5



 ا 9
 هاور م | ٍةَلزَْمِب ةلاَخلا» :َلاَق ال لا نع ايو بزاع نب ِءاربلا نعو "6

 . ؟حيحص نسح ثيدح» :َلاقَو ‹يذمرتلا

 و ؟ةروهشم يف 3 راغلا باحصأ ثيدح 72 .؟ه ١ ىف 3 ثيداحأ بابلا و

 ْنِمَو ءًاراّصِتخا اهتفذح حيحصلا ي ,NEEL ر ٠ جيَرج ثيدحو

 مالشإلا ٍدِعاوَق ْنِم ريك ٍلَمُج ىَلَع َلِمَتْشَملا ٌليولّعلا هيو ةَسبَع نب ورْمَع ثيدح اَهْمَهْأ
 : هيف َلاَق «")ءاَجّرلا باب يف ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ ِماَمَتِب ُهَركْدْأَسَو ءديادآو

 :َلاَق ؟َتْنأ اَم :ُهَل ٌتلقف لا ٍلَّوأ ىف : نعي  ةَكَمِب لي َيِبَنلا ىَلَع ُتْلَح ََت

 :َلاَق ؟َكَلَسْرَأ ٍءىَش أب :تلقف ءهىَلاَعَت هللا يِنلَسْرأ» :َلاَق ؟َِّن امو :ُتْلُقَف :«ٌّيبَ»
Tro20 ع  Al 7 og 208 َرَكَدَو 2. . .ءيّس وب َكَرْشُي ال هللا َدَحَوُي ناو ءناتوألا ٍرْسَكَو ماَحْرألا ٍةَلِصِب يِنَلَسْرأ» ا 2 ٠ 

 محرلا ةعيطقو قوقعلا ميرحت باب ١
 :ىلاَعَت اقر هم .فسم 4© فيكن قار غني هل تل لآ کی @ کم ا اعط ٍضراْلا ىف اوُدِسْفُت نأ ميك O :ىّلاَعَت هللاَلاَق

 يب ءب ر ر ع
 ضل ف نوديشو لصود نأ هدب 2 E کک قلتم دعب 8 كَ دهع نوضفني ا

 او لآ كبر یضقو 4 3» : ىَلاعَ لاقَو 357 :دعّرلا] © راد يش عرس و معلا كأ

 7 يأ مخ لفت الق امشالك وأ آَمْهُدَحأ بلا دنع نقلي اإ اَنَسْحِي ِندلوْليم اإ ل
 اهنا بر لفو ةا نِي لدا حاج اسهل ضيا © اًميِرَك او اَمْهَل لق امهر رج افا ےک ا ا ر رو ل مسموم مر ا

  4 f f:ءارسإلا] ۲۳-۲٤[ ۰

 الأ» : ةِئَكَع هللا اور َلاَق :َلاَق و ثراحلا نب عيّن ة ةركب يب نعو - - فرط

 ُقوُقُعَو ءهللاب ُكاَرْشِإلا» :َلاَق ءللا لوُسَر ای ءىَلَب : الق  ًاثالث ۔ ؟ رئابكلا ركاب مكت

 . (حيحص ثيدحلا :لاقو )١905( يذمرتلاو .(5594) 54١ /* يراخبلا :هجرخأ "8 ه

 54/١ )۸۷( )۱٤۳(. ملسمو ,(55614) ۲۲۰ /۳ يراخبلا :هجرخأ . 5

 )١( ثيدحلا رظنا )١7(.

  0.(؟5069) ثيدحلا رظنا

 )9( ثيدحلا رظنا )٤۳۸(.



 محرلا ةعيطقو قوقعلا ميرحت باب 4١ [لوألا باتكلا]

 َلاَز اَمَق «ِروُرلا ٌةَداَهَسَو ِروُرلا ُلْوَكَو الأ» :َلاَقَق ءَسْلَجَف انتم ناكو «ءِنْيدِلاَولا

 .هيلع فم تكس هل + اهلك تح اَهُررَك

Eنيداللا  Eٌرِئاَبَكلا» :َلاَق ب بتلا نع : 

 .يراخبلا هاور ؛ُسوُمَملا ُنيِمَيلاَو ءسْفنلا ُلْثَكَو ءِنْيَدِلاَولا ُقوُقُْعَو .هللاب ٌكاَرُشإلا

 سمغت اهنأل ؛ًاسومغ تيمس .ًادماع ًابذاك اهفلحي يتلا :«سومغلا نيميلا»

 . مثإلا يف تلاحلا

 ي :اولاق ««!ِهيَدِلاَو لْجّرلا ْمْئَّش رئاَبَكلا َنِم» :َلاَق كي هللا لوُسَر نأ هنعو ۸

 هاَبأ ٌبُسَيَك ءِلُجّرلا ابا بس ءْمَمَن» :لاق | 9 لُجّرلا ْمُتْشَي لَو هللا لوُسَر
 لع و أ ds a 2 سو

2 

 را ا ُلُجّرلا َنَعْلي نأ ٍرِئاَبَكلا E اوو
 تسبق 301 نو هانا سيف ِلْجّرلا اَبأ ُبَسَي» :َلاَق !؟هيَدِلاَو لجّرلا ٌنَعْلَي فيك 1 0 تثور 3 عا

 وص
 . أهم

 لخذي ال» :َلاَق لک هللا لوُسَر نأ : هيفي معطم نب ريبج دمحم يبا نعو -6

 .ةملع فتم . مِحَر عِطاَق :يِنْعَي : هتياور يف نايفس لاق ؛ٌعِطاَق َةْنَجلا

 ىَلاَعَت هللا ّنإ» :َلاَق ىل َِبَّنلا نع ءهنلذ ةبعش نب ةريغملا ىسيع يبأ نعو ٠"

 .َلاقَو َليِق :ْمُكَل هركو ءِتاَتَبلا دأَوَو ءتاهو ًاَعْنَمَو ءِتاَهّمألا َقوُقُع :ْمُكْيَلَع مرح

 .هيلَع قمتم «لاملا َةَعاَضإَو ءِلاّوّسلا َةَرْثَكَو

 داوو .ُهَل َسْيَل ام ُبَلَط :ِتاَمدَو ويَّلَع بَجَو ام ُعْنَم :ُةاَنعَم ؛ًاعْبَم» :هلوق

 ُهعَمسَي ام لحب ثيدحلا :ُهاَنْعَم ؛َلاَقَو َليق»َو ءٍواَّيَحلا يف َّنُهّتفَد :ُهاَنعَم تالا

 ًابذك ءْرَملاِب ىَمَكَو ءاَهْنظَي الو ُهَمَحِص ُمَلْعَي ال اَمِم اگ ٌنالُق َلاَو ءاَذَك َلِيِق :ُلوُقيِف

 )11۷٥(. ۱۷۱/۸ يراخبلا :هجرخأ -۷

  -۸يراخبلا :هجرخأ ٥۹۷۳( ۳/۸(« ملسمو ۱/1٤ )90( )۱٤٩(.

.)18( (90 V/۸ ملسمو «(۹۸) 1/۸ يراخبلا :هجرخأ 9 4 

 ٠" يراخبلا :هجرخأ ۸/٤ )٥۹4۷٥(« ملسمو ١/۱۳۰ )٥۹۳( )۱۲(.



 ا 0
 اًهيِف نوذأملا ووُجْولا ِرْيَغ يف ُهْفرَصَو ُهُريِذََت :«لاَملا ٌةَعاَضِإدَو . َعِمَس ام ٌلكب ٌتَدَحُي 2 o ا ب 2 أ E TP رو 2 وک بیک اک نأ

 حاَحلإلا :«لاّوسلا ُةَرْثَكاَو . ظفجلا ناكمإ َعَم وظفج كرو ءاّيْنَدلاَو ةرِخآلا ٍدِصاَقَم ْنِم
 .هْبَلِإ ةجاَح ال اميف

 .ا؛كَعْطَق ْنَم عطقأو» :ثيدحك هلبق بابلا ىف تقبس ثيداحأ بابلا ىفو

 . "هللا هعطَق ىنعطق ْنَم» :ثيدحو

 بألا ءاقدصأ رب لضف باب 45

 هماركإ بدني نم رئاسو ةجوزلاو براقألاو مألاو

 لَجّرلا َلِصَي نأ ٌربلا َّرَبَأ نِإ» :َلاَق ايب َيبّنلا نأ :او رمع نبا نع ١

 5 «هيبأ

 هو
 دو

 2 - 2 ور ع 3 3
 باّرعألا َنِم الجر نأ : انو رمع نب هللا دبع نع «رانيد نب هللا دبع نعو "5

 رييابيس وعر 9o < 5 ا ا سمس ريب ربها ا و ا ر ےس 00
 0 و ءةبيكري ل رامج ىلع هلمحو ءَرَمَع نب هلل دع هب ملَسَف < ىيرطب هيه اطعغأو ءهنكري ن *ب هللا دبع هلع ةكم ق همقل

 مهو ٌباّرعألا مهنإ هللا كحلصأ :هل اتلقف :رائيد نبا لاق ءِدِسْأَر ىلع تناك ةَماَمع 2 0400 ٤ 0 مم 186 ؟ و 2 2 i س ارج هب سر عصا اش 0

 يفح تاطخلا نب َرَمْعِل ادو ناك اذه انآ نإ: :رمع نب هللا دبع لاقف «ريسيلاب َدُوُضْرَي
 .؛هيبأ دو لهآ لُجّرلا ةلص ربلا َّدبأ نإ :لوقي ءةللكي هللا لوُسَر ٌتعِمَس ىلإ 7 20 سو 5 تل د و

 ٌراَمِح هَل ناگ َةْكَم ىلإ َجَرَخ اَذِإ ناگ هنأ :رمع نبا نع «رانيد نبا نع ةياور يفو
ll7 ا ت ا ا ر 3 رح م اش 5 ت 2 ر چ 2  

 َكِلَذ ىَلَع أموَي َوُه اَنْيِبَق ءُهَّسأَر اهب دشَي ةَماَمِعَو ءَةلِحاَّرلا َبوُكُر لَم اّذِإ ِهِيَلَع ٌحّوَرَتَي
 ءَراَمجلا ُهاَطْعْأَف .ىَلَب :َلاَق ؟نالف َنْب َناَلف َتْسَلأ :َلاَقَف «ٌئبارغأ هب ّرَم ْذِإ راَمحلا
 :هناحضأ ضعي هل َلاَمَك «كسار اهب ذدْشا : لافو ةماعلا ٌءاَطْعاَو « اذه تكزا :لاقف

 اهب دشت َتْنُك ةماَمِعو هويَلَع ُحّوَرَت َتْنُك ًاراَمِح َيِباَرغألا اَذَه َتْيَظْعأ َكَل هللا َرَمَع 2 تعم رهو -
 لأ َلُجَرلا لصي نأ ٌربلا رب ْنِم نإ» : ُلوُقَي لی هللا لوُسَر ٌتعِمَس ىنإ :َلاَقَق ؟َكَسْأَر  AS f2له و 2 نال ب - - م 0 0

 ۶ ا ر ا ب دوس

 . لڪ َرَمْعل ًاقيدَص ناگ ُهاَبأ ْنِإَو «يلوُي نأ َدْعَب هيبأ دو

 . ملسم اهلك تاياورلا وهذه ىَوَر

 .(۱۲) )۲٥۵۲( 5/8 ملسم :هجرخأ -۱

 .(۱۳)و )١١( (5501) 5/8 ملسم :هجرخأ "5

 .(۳۲۳)و (۳۱۵) نيثيدحلا رظنا (۱)



 aD ...مألاو بألا ءاقدصأ رب لضف باب 4۲ [لوألا باتكلا]

2 ¢ 
 هئإلط يدعاسلا ةعيبر نب كلام  نيسلا حتفو ةزمهلا مضب  ديَسأ يبأ نعو - "5

 1 - ~A r 002 ا .٠ ا ر l0 وى غو 2 07 بور ا
 لوسر اي :لاقف یک ف ل هءاج ذإ وک هللا لوسَر دنع سولج نحن انيب :لاق

 "مالَّصلا ءْمَمَن» :َلاَمَف ؟اًمِهِتوَم َّدْعَب هب امُهّربأ ءيَّش ّيَوَبَأ رب ْنِم َيِقَب لَه وللا
 0 ت ربا سو ر مو وم س هوس

 لَصوُت ال يتلا مِحّرلا ُةَّلِصَو ءامهِدْعَب ْنِم اَمِحِدْهَع ْداَمْنِإَو ءاَمُهَل ٌُراَمْفتْسالاَو ءاَمِهْيَلَع
 .دواد وبأ هاور ؛اَمهقيِدَص ماركإَو ءاّمهب الإ 7 ٤ 7 زن ع ل

 ُتْرِغ ام للي بتلا ِءاَسِن ْنِم ٍدَحأ ىَلَع ٌتْرِغ ام :ْتَلاَق ءات#و ةشئاع نعو 45
 ه2 جرا ور 2 aL #2 و ب ےہ سك ل ف يقر هاما لك اع

 مث ماسلا َحَبْذ اَمّيَرَو ءاَهَرْكْذ ريكي ناك ْنِكلَو ءطَق اَهُّتْيَأَر اَمَو او ةَجيِدَح
 2 e .٠ ر وع 2 000 ا 4 2 ا چ Aof مسك
 اًينذلا يف نكي مل نأك :هل تلق امير ةَجيدَح ِقْئاَدَص يف اهثعبي مث ءءاضعأ اًهعطقي

 .هيَلَع قمم دلو اهني يل ناَكَو ثناکَو تناك اهنإ» :لوقيف !ةَجيدَح الإ / 1 هيد اے و جد ص هم م ي ل مو
 ت

 . هسي اَم اهني "”اًهِلئاَلَح يف يهيم ءَءاَشلا ځَبذيل ناگ ناو :ةياور يفو

 .٠  ۷ر ت و 4-5 ا 2

 .«(ةحيدخ ِءاقِدصأ ىلإ اهب اولسرأ» كرش ةاشلا حبذ اذإ ناك: ةياور يفو

0000 
 ءاي هللا لوسر ىلع ةجيدخ تخأ دليوخ تنب ةلاه تنذاتسا :تلاق :ةياور يفو ل ےل عم RA rR 2 كي 8. ا : و

 هر وم 4 م موك . 2 ا ا ےک + كرت ا

 و و

 «عاتراف» : ””يِديمحُحلل نيحيحصلا ّنّيَب عمجلا يفو «ءاحلاب َوُه «َحاَتراَق» :اًهلوق

 . هب متها :هانعمو نيعغلاب

 هذ َيلَجَبلا هللا دبع نب ريرج َّعَم تجرخ :َلاَق هنو كلام نب سنأ نعو "6
 ُمَنْضَت َراَصْنألا ُتْيَأَر ذق يّنِإ :َلاَقَف ءلَعْفَت ال :ُهَل ُتْلُقَك ءيُمُدْحَي َناَكَك ءِرَمَس يف

1 7 5 
2 

 .هيِلَع قمتم .هتمدخ الإ ْمُهْنِم ادحأ َبَحضأ ال نأ يفت ىلَع تيلآ ائيش ب هللا لوسرب 2 72 ت ى” هوم 7 راع 8 نا ا ر ا ی ه هلاک ب هي م

 .هتاور دحأ ةلاهجل فيعض هدانسإو :«("75755) هجام نباو )0١47(« دواد وبأ :هجرخأ "5

  - "14ملسمو «(۳۸۲۱)و (۳۸۱۸) 58/5 يراخبلا :هجرخأ ۷/۱۳٤ )۲٤۳٥( )۷٤( و)۷٥(

.)/48( (YETV)g 

 .(۱۸۱) (761) ۱۷٦/۷ ملسمو «(۲۸۸۸) ٤۲/٤ يراخبلا :هجرخأ ل6

 )١( ةياهنلا .امهل ءاعدلا يأ ۳/٠١ .

 ) )۲نيحلافلا ليلد .اهقئادص يأ ۳/ ٠٠۲.

 )۳( ثيدحلا )۳۲۲۳(.



I7 
 نيحلاصلا ضاير

 اب هللا لوُسَر تيب لهأ ماركإ باب 4
 اشف نانو

 ټو تيل لهأ سرلا منع بهذي هلأ دب ال :ىلاَعت د هللا لاق
 وزعم e ہے هي م صر لو مس 2 ا

 بوتل یوق ني اهن هلأ عش مطب سوو :ىَلاَعَت َلاَقَو ءىج :بارہور اھت

 ۲ :جحلا]

 مِلْسُم نب وُرْمَعَو «ةَرْبَس نب نيصحو اتا ُتْقَلَطْلا :َلاَق ءَناَّيَح نب ديزي نعو 5

 0 َتيِقل ْدَقَل :نْيَصُح هَل لاَ ِْيَلِإ اًنْسلَج اَمَلَك ءو مقرا نب دْيَر ىَلِإ
 NS O ع وبا يوم a لي هللا لوُخَر ار

Eا  e 

 امف ءم هللا لوسر ْنِم يِعأ ٌتْنُك يَِلا ضْعَب ٌتيِسَنَو ءيِدِهَع مََقَو ا تريك

 ابيطح انيف آموَي ل هللا لوُسَر ماق :لا من .و هينوُفّلَكُت الف ال امو ءاوُلَبْفاَك ءْمُكْنَدَح

 :َلاَق مث 4 َنَكذَو ظعوَو هلع یاو هلا دف هقَئيدَملاَوَةَكَم نب اي وغدا كف

 كرات 5 جا يير لوسر يني نأ َكِشوُي ٌرَشَب اتا اَمّنإَف ءُنماّتلا هيأ الأ دعب امأ»

 e هللا باتکپ ارا لا ىَدُهلا ويف شا ُباَتِك امُهْلوأ :ِنْيَلَقُل مكيف

 لهآ يف هللا مكر هدأ صبت از :َلاَق من «ويِف َبَغَرَو هللا باک ىَلَع َّثَحَف ءاوب

 ان قبلا دير ايمي لما ومو د يضخ هل اف يی لها ينط كرا يعي

 لا E لْهَأ ْنِكلَو «ىتيب له نع واسيا: :َلاَق ؟هيئَب لأ نِ

 َمِرُح ءالؤه لَك :َلاَق . ٍساَّبَع لاو َرَمعَج لآَو ليقع لاو َيِلَع لآ ْمُه :َلاَق م
 .ملسم هاور .مَعَن :َلاَق ؟ةَقَدَّصل

 ِنَم هللا ُلْبَح َوُهَو هللا ُباَتِك امُهّدَحأ :ِنْيلَقَن ْمُكِيِف رات ياو الأ : ةياور يفو

 .؛ةَلالَض ىَلَع ناگ ُهَكَرَت ْنَمَو ءىَدُهلا ىَلَع ناگ ُهَعَبنا

 :َلاَق ُهّنَأ  ِهيَلَع ًافوُقوَم هذ قيدصلا ركب يبأ نع ءار رمع نبا نعو - "41
 . يراخبلا هاور . هيب لْهَأ يف ءاي ًادمحُم اويقرأ

 .ملعأ هللاو «هومركأو هومرتحاو هوعار :«هوبقرا» ىنعم

 .(۳۷)و (95) (5108) 1١7/9 ملسم :هجرخأ د45

 .(۳۷۱۳) 57/5 يراخبلا :هجرخأ - ۷



 ...لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب 4٤ [لوألا باتكلا]

 لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب 5

 مهتبترم راهظإو مهسلاجم عفرو مهريغ ىَلَع مهميدقتو
 بألا اوُْوأ ركن اإ نومي ال تلو ولعب دلا یوسی لك لف :ىَلاَعَت هللا لاق هه دو 010 يس هم صورمص ص س ير ر مصل مے و ر خش خرم هاف ت ع 5 021

 :رَمُرلا ۹[ ٠

 كسر لاك لاف ؛ كفؤ يراصنألا يردبلا ورمع نب ًةبقع دوعسم يبأ نعو 4
 للي ملفا ا ةءارقلا يف اوُثناك ن شا باتل ْمُْؤرما مْوَقلا مر موي : ل هللا

oS٤ اوس رجلا يف اونا نا  
 هاور «هن ِهِيَمرْكَت ىَلَع هيب يف مفت لَو هِتاَطْلَس يف َلْجَّرلا لُجّرلا َّنَم رمي

 موَقلا م موي :ةياور يفو . ًامالسإ يأ : اني َلَدَب املس ْمُهمَد َدَقْأَف» :ُهَل ةياور يفو

 ةَرْجِه ْمُهُمَدُقَأ ْمُهُمْوَيَف ًءاَوَس متارا ثتاگ نِ «ةءارق ْمُهُمَدَقَأَو وا باتل وي مشورا

 .«اتس ْمُهَربْكأ ْمُهُمْوَيلَف ءءاوس ةَرْجهلا يف اوناك ناق
 حتفب «ُهُتمٍركتو» هب صتخي يل عضوملا وأ ءهتيالو لحم :«وناطلسب» دارملاو

 .امهوحنو ٍريرَسو شارف نم هپ درفني ام يهو :ءارلا رسكو ءاتلا
 اوُوَتْسا» :ُلوُقَيو اللا ين بام حسي لک هلل لوشر ناگ :لاق ەتو د

 مث تولي َنيِذَلا م 5 ءىَهّتلاَو مالخألا ولو ْمُنِم ينليل ٠ مولف تلتختك ءاوُفتْخَت الو
 .ملسم هاور (مُهَتوُلَي َنيِذَلا

 اَيَعَم نوُنلا ديدشتب يورو ٤اي اهلبق سيلو نونلا فيفختب وه ؟يَِِلا :زالڳ هلوقو
 .ٍلْضَفلاَو محلا لفأ : ليقو َنوُْلاَبلا مُم :«مالحألا وُنوُأَر» .ُلوُقعلا :«ىتلاو» . اهب

 ووا ْمُكْنِم ينِلَيلا : للي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنثيَض ا ل
 .ملسم هاور ؟قاَّوْسألا (0)ِتاَشْيَمَو ْمُكاَيِإَو» ًاثالث م e َنيِذّلا مث ءىَهّْلاَو مالخألا

 .(۲۹۱)و (۲۹۰) (1۷۳) ۱۳۳/۲ ملسم :هجرخأ -۸

 .(۱۲۲) )٤۳۲( ۳۰ /۲ ملسم :هجرخأ ۹

 .(۱۲۳) (م )٤۳۲ ۳۰ /۲ ملسم :هجرخأ ۰

 تاموصخلاو ةعزانملاو اهطالتخا يأ» )٤١(: ۳۳۳ /۲ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)
 .«اهيف ىتلا نتفلاو طغللاو تاوصألا عافتراو



 ا 2
4 0 

 ةلمهملا ءاحلا حتفب ةمْدَح يبأ نب ب لهس دمحم يبأ : ليقو (ىَّيحَي يبا نعو 0١

 نب ةَصيحُمَو ٍلْهس نب هللا ُدِبَع ٌقَلطنا :َلاَق هيلو يراصنألا  ٍةثلثملا ءاثلا ناكسإو

 َوُهَو لهس نب هللا دبع ىلإ ٌةَصِّيَحُم یت داف ءا ٠ خلص ٍئَموَي َيِهَو بيَ ىَِإ دوُعْسَم

 9 ع

 ن ر دعب قالا ةنيدَملا َمِدَق م «هتفدف ءالي ويک يف  طځشتي

 وهو ربك ربك» : لام ملكتي نمحرلا دبع بَعدَ لب للا ىلإ ٍدوُعْسَم اَنْبا ةَصّيَوحو
5 

 7 0 ف صا ريدم او ع

 ا 2 ؟مكلتاق نوَقِحَتْسَتو َنوُفِلْسَتأ» :َلاَقَف ءاَمْلَكَتْف تحس «موقلا ثدحاأ

 هيلع قفتم : فيدحلا
 ت

 .ربكألا ملكتي :هانعم ارب ربك » : لب هلوقو

oYيِنْعَي دحأ ىَلْتَك ْنِه م نيج نيب عَمْجَي ناك لكي ينلا نأ 0  
 ! هَل ريشا اًدِإَف ؟؟ِنآرقلل ًاذخأ ُرَثُكَأ امُهُّيأ» :ُلوُقَي مث مق ربقلا يف ت 20 0. 0 م

 0 هاور . دخلا

orءار كوست د ماتَملا يِف يِناَرأ» : لاق ایک بلا نأ : او رمع نبا نعو -  

 ريك :يِل ليقف َعضألا َكاَوّسلا ُتْلَواَتَك ءرخآلا َنِم ربكأ امُهّدَحَأ ءِنالَجَر يِنءاَجَن

 . اقيلعت يراخبلاو ًادنسم ملسم هاور «اَمُهْنِم ٍرَبُكألا ىَلِإ ُهتْعْكَدَ

 نيد 1 0 0 لاا ل ع و ٤

 :ىَلاعت للا المج نِ نإ :پ هلل لوُسَو لاق :َلاَق ءب ىسوم يبأ نعو "4
 َماَرْكإَو ُهْنَع يِفاَجلاَو ءويِف "'يِلاَعلا ٍرْيَغ ِنآرُقلا لاَ ٍمِلْسُملا ("اَوبْيَّشلا يِذ َماَرْكإ

 ا طرقتلا ِناَطْلُسلا يذ

 .(۱) (1559) 18/8 ملسمو «(۳۱۷۳) ۱۲۳/٤ يراخبلا :هجرخأ ل١0

 ۱۱٤/۲ )۱۳٤۳(. يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(147) 7١/١ يراخبلا هقّلعو ء(۱۹) (۲۲۷۱) ۵۷ /۷ ملسم :هجرخأ مه

 )٤۸٤۳(. دواد وبأ :هجرخأ - "ه5

 )١( ةياهنلا . غرمتيو برطضيو هيف طبختي يأ ٤٤۹/۲ .

 .۲۷۸/۳ نيحلافلا ليلد .هرعش باش يذلا ملسملا يأ (؟)

 . ۲۷۸/۳ نيحلافلا ليلد .لمعلاو ددشتلا يف دحلا زواجتملا يأ (۳)

 ا٠ / £ ةياهنلا : .لذاملا يأ )٤(



 كل ...لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب 4٤ [لوألا باتكلا]

 : ل4 هللا لوُسَر لاق :َلاَق وو هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نعو 0

 دواد وبا هاور حيحص ثيدح «اتریبگ َفَرَش ْفِرْعَيَو ءاَنريِغَص ْمَحْرَي ْمَل ْنَم اتم َسْيَل»
 . (حيحص نسح ثيدحاا :يذمرتلا َلاقَو «يذمرتلاو

 .«اتریبگ َّقَح» :دواد يبأ ةياور يفو

 ُهْبَطْعْأَف «َلْئاَس اهب رم انو ةشنئ هللا همر ي بأ نت نرم قعو ۳٦

 :ُتلاَمف ؟ٌكِلَذ يف اَهَل ليقف 00 هدفا ةئيَهَو باٿ هيلع لُجَر اب َرَمَ رسک

 كردي مل نوميم :لاق نكل .دواد وبأ هاور همهم نس للا اوزنأ» : ل هللا لوُسَر لاق

 : تلاق انو ةشئاع نع ركذو :لاقف ًاقيلعت هحيحص لوأ يف ملسم هركذ دقو .ةشئاع

 هباتك يف هللا دبع وُبَأ مِكاَحلا ١ ُهَرَكَذَو «مهلزانم سانلا لزنن نأ يئ هللا لوسر انرمأ

 . (حيحص ثيدح وه : َلاقَو «ثيدحلا مولع ةفرعم»

ols 
 نب رخلا ا نا ىلع لوف ا : لاق ءو سابع نبا نعو “۷

 ا اا ا اکر بط رمُع موي َنيِذَّلا رَمّتلا َنِم َناَكَو سيق

 ET 1 هيخأ نبال ةع َلاَقَق ءًاناَبُش وأ اوناك ًالوُهُك وَترَواَشمَر

 اي يه : : لاق لو اَمَلَك E «هل نّدُأَتْساَف ءِويَلَع يل ْنِذْأَتْساَف «ريمألا

 ذأ مَ ىلع هو رمع بضعف ؛ لعاب انف مُكحَت الَو ءَلْؤَجْلا ايت ات ِهللاوَق «باخلا

 او ولا دخ : ل هَل لاق ىَلاَعَت هللا َّنِإ ءَينِمْؤُملا َريمأ ا E هب َعِقوُي

 اهَرَواَج ام هللاو . َنيِلِهاَجلا َّنِم اَذَه a : فرعي 46 تاهم تیره نع َضرْعَأَو فرعا

 يراخبلا هاور ا وفا باك ذل اار ناكو هيلع اهات ج + رمع

 هللا

2 

 ر لل ىلع 5 اك ممل ل دع سارا

 نسا ْمُه الاجر انُهاه َّنأ الإ ٍلْؤَقلا َنِم يِنْعَتْمَي اَمَق ُّهْنَع مخا ُتُْكَف ؛ًامالُع هل
4 

 51 باكو و

 .هيلع قىفنم * ىف
e 

 .(۱۹۲۰) يذمرتلاو )٤۹٤۳(« دواد وبأ :هجرخأ "8

 ةفرعم يف مكاحلاو 25 ١/ هحيحص ةمدقم يف ملسم هركذو )٤۸٤۲(« دواد وبأ :هجرخأ - "65

 ملع عاونأ ةفرعم ىلع يقيلعت رظناو «حيحص ريغ فيعض وهو 27١1 :ثيدحلا مولع

 . ٠۷۳/۲ ةركذتلاو ةرصبتلا حرشو 1٠١ -4١١« :ثيدحلا

 .(00) ثيدحلا رظنا "هال

 يراخبلا ةياورو .(۸۸) (914) ٠٠/۳ ملسمو ۱۱١/۲ )۱۳۳١(« يراخبلا :هجرخأ "4
 . ةرصتحم 3



omنا  
4 

 الإ وُنِسِل ًاخْبَش تاس مّرْكأ اَم» كي هللا لوُّسَر لاق :َلاَق ءهنيض 0 ۳0۹
 ها 02 ي ق
 .«بيرغ ثيدح)» :َلاقَو ‹يذمرتلا هاور اني دنع مركب نت م ضيف

 مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو ريخلا لهأ ةرايز باب 0
 ةلضافلا عضاوملا ةرايزو مهنم ءاعدلاو مهترايز بلطو

 وأ رحل َعَمَجَم بأ ىح بأ آل دل یوم ک6 ذوو :ىَّلاَعَت هللا َلاَق
 يلم نأ لع كي له ىو مل لاق :ىَلاَعَت هلوق ىَلِإ <. :فيعند 6€ اًبقح ا

 عج رے ص صج

 مر توعدي يذلا مم كشت ريو : ىَلاَعَت َلاقَو «:+- :فيكلا] 4O کک

 ۲۸[٠ :فهكلا] € َنوُديِري يشمل ٍةلَدَعْلأ

 : كي هللا لوسر ِةاَقَو َدْعَب اهو َرَمْعِل ركب وُبأ لاق :َل اق هلو سنأ نعو 6

 ءاي اًيَهَتْنا اَمْلَك ءاَمروُرَي هک هللا لوُسَر ناک اَمَك اَهُروُرَن 0 0 1 - اَب قلطنا

 هلك فا لرسول رخ هلا دنع اه نأ: لخت امآ فكتب کک ْتَكَب

 نكلو هلك هللا لوسرل رخ ىلاعت هللا دلع اَم نأ | ملغ دو

 .اًهَعَم نايكي الَعَجَف ءءاكبلا ىَلَع اَمُهْتَجِيَهَف ءءامَّسلا َنِم َعطَقْنا د ا

 .ىّرخأ ةّيرق يف هَل ًاَحَأ َراَز ًالُجَر َّنأ» : لكي بتلا نع « هنو ةريره يبأ نعو ١

 يل ًاخأ ٌديرأ :َلاَق ؟ُديرُت َنْيأ :َلاَك ءويّلَع یتا اَمَلَك اكلم هِيَجَرْدَم ىَلَع ىَلاَعَت هللا َدَصْراَك
 هللا يف ُةنببخأ يأ ريَع ءال :َلاَق ؟ِهيَلَع اهرب ةَمْعِن ْنِم هيلع َكَل لَه :َلاَك .ِةّيرَقلا هَذه يف

 . ملسم هاور هديف هَتَبْحأ امك َكَّبَحَأ ْدَك هللا ناب َكِيَلإ هللا لوُسَر يئإف :َلاَق ءىَلاَعَ

 «ٌقيِرطلا :ِءاَّرلاو ميملا ا (ًةَجَرْدَمْلا»َو ِظْفِحَب ُهَلُكَو اَذِإ :اًذكِل ُهَدَصْرَأ» :لاقي

 . اَهِحالَص يف ىَعْسَتَو ءا موق : (اَهُبْرَت١) ىنعمو

 نب ديزي فعض ببسب هفعضو فيعض يأ «بيرغ» :هلوقو ء(۲۲٠۲) يذمرتلا :هجرخأ 8

 .يراصنألا لاحرلا يبأ هخيشو نايب

  8ملسم :هجرخآ ۷/۱٤٤ )۲٤٥٤( )"٠١(.

  91١ملسم :هجرخنأ ١5/8 )59519( )۳۸(.

 )١( ةياهنلا .رّدقو بس يأ ٤/٠١١۲ .



 ع ...مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو ريخلا لهأ ةرايز باب 4۵ [لوألا باتكلا]

 هللا يف هَل ًاخأ َراَّر وأ ًاضيِرَم َداََع ْنَم» ي هللا لوُسَر َلاَق :َلاَك ءهنعو 1
 :َلاقَو «يذمرتلا هاور الن م ٍةَلجلا َنِم َتاَوَبَتَو ٌكاَشْمَم باَطَو ءَتْبِط ناب : وام ادات

 . «بيرغال : خسنلا ضعب يفو ««نسح ثيدح»

 ِسيِلَجلا َلْثَم امن :لاَق فاي يبنلا نأ هَ يرعشألا ىسوم بأ نعود
 نأ امإ :ِكْسِمْلا ُلِماَحَت ءِريِكْلا خفا ءكُسِملا لیاخگ وسلا ٍسيِلَجَو حاصلا

E Oeٌقِرْحَي ْنأ ام : ريكلا ُحِفاَنَو ا ايو دعت نأ ااو نم عاتب نا  

 . هيَلَع قَمّتم هم احير ُهْنِم ّدجت ْنأ اّمِإَو ‹كبايث
2 

 . ٌكيِطْعُي :«كيِذخي»

 ءاَهِلاَمِل : عيرأل 6 ءأرَملا خكنت» :َلاَق لک نينا ع بط ةريره يبأ نعو - ۳٤

 . هيلع قمتم كادي ٌتَيرَت ٍنيَّدلا ٍتاذب ٌرَفظاَف ءاَهِنيِدِلَو ءاَهِلاَمَجِلَو ءاَهبَسَحِلَو

 صَرخاَق «َعَبْرألا َلاَصِخلا ِوِذِه ٍةأْرَملا َنِم ةّداَعلا يف َنودصُمي سالا نأ هاتو

 . اهتَبْحُص ىَلَع صرخاَو ءا ْرَفْظاَو ءِنيّدلا ِتاَد ىَلَع ّتنأ

 اًنروُرَت نأ َكْعَتْمَي اَم» : ليربجل كي بلا لاَ :َلاَق ءو سابع نبا نعو 656
 ر امو افلح اهو اتا ن اعمل هل كير هاب الإ درن امو :ْتَلَرَنَف «؟اتَرورَت امِم رثكأ را هر و 2

 e م

 . يراخبلا هاور [14 :متي رمز © كلذ

 0 رع طيش 03

 الإ ْبِحاَصَت ال» :َلاَق لع ىبنلا نع بط يردخلا ديعس يبأ نعو - ۳٦

 . هب شا ال دانسإب يذمرتلاو وادا هاور . ؟ّىقت ال لإ َكَماَعَط ْلُكأَي الو ًانِمْؤُم

 2ه
 ٌرظْنْيلَف ٠ مدرع رع هليِلَخ نيد ىَلَع ُلُجَّرلا» :َلاَق دلع يتلا نأ : هبط : ةريره نبأ نعو /61” 

 ثيدحا :يذمرتلا لاق < «حيحص دانسإب يذمرتلاو دواد ون ا ا

 فعضل كلذو ««بيرغ ثيدح» :لاقو )۲٠۰٠۸( يذمرتلاو )١547(« هجام نبا :هجرخأ "5
 .نانس نب ىسيع نانس ىبأ

. (IED (TIYA) TY /۸ ملسمو «(oot) 10/۷ يراخبلا "څا - ۳ 

  614يراخبلا :هجرخأ ۷/٩ )5090( 2ملسمو ٤/ ۱۷١ )١555( )07(.

 .(۳۲۱۸) ۱۳۷ ٤/ يراخبلا :هجرخأ 98

 .«نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۹۵) يذمرتلاو )٤۸۳۲(« دواد وبأ :هجرخأ ح57

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۷۸) يذمرتلاو «(4877) دواد وبأ :هجرخأ -۷



woتا  
 «ّبَحأ ْنَم َّعَم ُءْرَملا» :لاَ ال سلا نأ : ههو يرعشألا ىسوم يبا نعو - ۸

54 
 ع و

 رام

 عم ُءرَملا» :َلاَق ؟مِهِب قَحْلي اّمَلَو موَقلا بحي لْجَرلا : ي يبنلل ليق : ةياور يفو

 آم

 لوُسَر َلاَق ؟ةَعاَسلا ىَتَم :لي هللا لوسرل َلاَ ًايبارعأ َّنأ : هيو سنأ نعو - ۹

 قمم «تببخأ ْنَم َّعَم َتْنأ» :َلاَق ءولوسرو هللا بح :َلاَق ؟اَهَل َتْدَدْعَأ اَم» : لكي هللا

 .ملسم ظفل اذهو هويِلَع

 يڻکلَو َقَقَدَص الو ٍقاَلَص اَلَو ءمْوَص ِريثگ ْنِم اهل ٌتْدَدعَأ ام : امهل ةياور يفو

 :ةلوسرو هللا بح

 لوُسَر اي :َلاَمَف ةا هللا ٍلوُّسَر ىلإ لجر ءاج :َلاَق «هيِيَؤ دوعسم نبا نعو ٠"

 عم ٌءرَملا» : ب هلل هللا لوُسَر َلاَقَق ؟ْمِهِب ْنَحْلَي ْمَلَو ًامْوَف ٌبَحَأ لُجَر يف لوقت د فيك هللا

 . هيلع فم ١ (ّبَحأ ْنَم

0 
1 

 بَذلا ِنِداَعَمَك ندا ساتلا» :َّلاَق ل يلا نع ( هنكط ةريره يأ نعو  "”ا/١

 ةَدَنَجُم ٌدوُنُج ُحاَوْرألاَو ءاوُهقَف ادل مالْسإلا يف ْمُهُراَيِخ ِةّيِلِهاَجلا يف ْمُهُراَيِخ ءَةّضِفلاَو
 ےل

 .ملسم هاور «َفّلَتْخا اَهْنِم َرَكاَنَت امو ءْفَلَتْلا اهني َفَراَعَت اَمَق

 . ايو ةشئاع ةياور ْنِم خلإ «. . .ُحاَوْرَأْلا» :هلوق يراخبلا یورو

2 
 نيسلا حتفو ةزمهلا مضب ٌّوُهَو رباج نبا :لاقيو ءورمع نب رّيَسَأ نعو - ۲

 : ْمُهَلَأَس ِنَمَيلا لْهأ ُداَدْمَأ هِيَلَع ىَنأ اَذِإ هيد ِباَطَخلا ُنْب ٌرَمْع ناگ :َلاَق  ةلمهملا

 .(51541) ٤۳/۸ ملسمو «(1۱۷۰) ٤۹4/۸ يراخبلا :هجرخأ -۸

 ٤۲/۸ )519( )١1511١( ملسمو «(1۱۷۱) :9/8و (۳۹۸۸) ١5/0 يراخبلا :هجرخأ 8

 .(158١)و

 يراخبلا :هجرخأ د٤۹/۸ 6 )5١79(« 2ملسمو ٤۳/۸ )5510( )٠١١(.

  "0١ملسم :هجرخأ 8/١ 4١م55 )15١0(.

 يراخبلا :جرخأو ٤/ ٠١١ ) )۳۳۳١(اهنع هللا يضر» ةشئاع ةياور نم ةيناثلا ةظفللا

 اقلعم .

.(YY0)g (TYE) (Yo) 1A4g )١؟( )١١1:57( 1 "ملسم :هجرخأ د "ا 



 ...مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو ريخلا لهأ ةرايز باب 4۵ [لوألا باتكلا]

2 
 ووو ok م ه8 ت 0 3 را م1

 ساغ ني نوا تنا هل لاق د هبط سْيَوَأ ىَلَع یتا ىَّنَح ؟ٍرِماَع ُنْب ٌسْيَوَأ مكيفأ -

 ُهْنِم تارق صرب كب َناَكَف :َلاَق .ْمَعَن : لا ؟َِرَك نِ مق دارم نم
 هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق .ْمَعَن :َلاَ ؟ةدِاَو َكَل :َلاَق . .معَن : : لاق ؟مَهْرو َعِضْوَم 0

 رك نم مث ارم ْنِم نَا لأ دادن أ َمَم راع ُنْب ُسْيوُأ ْمُكْيَلَع ياي :لوقي هلك
 ا اهب َوُه ةدلاَو ُهَل ممر َعِض ضم الإ هم ًآَرَبَك صرب وپ ناگ
 EE هل لا هل َرََْتْساَك يل ْرِْفَتْساَف «لَمْفاَك كَل َرِفتْسَي نأ َتْعطَتْسا ِنِإف

 ي بح سالا ِءاَربَع يف نوا :َلاَق ؟اهِلِماَع ىَلِإ كَل ُبّْنكأ الأ :َلاَق ةَقوُكلا :َلاَق و عورع

 ءِسْيَوَأ ْنَع ُهَلأَسَ َرَمَع ٌقَفاَوَق ْمِهِفاَرْشَأ ْنِم لُجَر حح ٍليْقُملا مالا َنِم ناگ اّمَلَ

 یتا :لوقي ءا هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق «عاَتَملا ليلك ِتْيَبلا كر ةر :َلاَقَق

 ا ا

 ٌتعظَتْسا نِ هرب هللا ىَلَع َمَسُق ف کک مرد ٌعضَوَم الإ هم ار

 ا یتا (َلَعْفاَف هل رفتن

50 

6 Gs: 
٠. 
3 

 سس

 رَمَسب ًادْهَع ٌتّدحَأ َتْنأ :َلاَق . يل ٌرِفْعَتَس :٠١ لاق« اسوأ

 E E Eb مَعَ :َلاَق ؟َرَمُْع َتيِقَل :َلاَق .يل ْرِفْعَتْساَف < ءحِلاَص

 .ملسم هاور ل

 دع ىلع: اؤدقو ةنوكلا لخأ نأ : بط رباج نب رْيَسُأ نع ًاضيأ ملسمل ةياور يفو
 ؟َنييِنَرَقلا ّنِم ّدَحَأ اتُهاه لَه : همم لاک ءيا ُرَحْسَي ناگ نمم ْلْجَد هيف و

 e : لا دق لي هللا لوسَر نإ :ٌرمع ٌَلاَقَف م

 هبه ك ىلع هلا اعد ضا وپ ناگ ذ هَل مأرب لاب عت ال سوا :ه ل

 كَل ْرِفْفعْسلَك من هَل ْنَمَ ْنَمَك ءمَمْرّدلا وا ٍراَيدلا َعِضوَم 0

 َرْيَخ نه :لوقي ايب هللا لوُسَر ُتْعِمَس نإ :َلاَق هيض ت رمع نع : :ُهَل ةياور يفو

 ا و واور ر
 .ْمُكَل ٌرِفْغَتْسَيلَ هورمُف «ْضاَيَب هب ناگَو ٌةَدِلاَو هلو ا :هل ل اتي لجر نيِعِباتلا

 ْمُهُؤاَرَقُف مهو :دملابو ءابلا ناكسإو «ةمجعملا نيغلا حتفب 00 ِءاَرْبَع» :هلوق
 ٌناَوْعَألا مهو :ِدَدَم ٌعْمَج ؛ُةاَدْمَألاَو» هوس رق ْنَمَو ْمُهُكِيِلاَعَصَو
 م ل و

4 
8 

 .«شيعلا قيضو عاتملا ةراقح يأ» (Yof): 0¥ /۸ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(



 ا ©
 ققَرْمْعلا يف ةي بتلا ٌتْنْدأَتَسا :َلاَق ۰ هاو باطخلا نب رمع نعو--۴

 2 0 قا ر رو ا و عج 4 75 5 و رھ و ر

 ايندلا اهب يِل نأ يِنَرَسَي اَم ةمِلَك َلاَمَف «كِئاَعد ْنِم ّيححأ اي انَسْنَت ال» :َلاقَو «يل
 چ

 ت و مس سور © هس 5 ۰

 .2كِياَعُد ىف تك اَي انكر شأ» :لاقَو : ةياور ىفو

 . (حيحص نسح ثيدحال :َلاَقَو «يذمرتلاو دواد وأ هأور حيحص ثيدح

n0 2 | 4 س و 0 < 2ك  

 هيف يَلَصَيَف ءايِشاَمَو ًاَبِكاَر َءاَبُق روزي ةا تلا ناك :َلاَك ءو رمع نبا نعو - "4
 - م 1 و هس سا ثم

 : . ع َرَمُع ُنْبا َناَكَو ًايِشاَمَو «ًابكاَر ٍتْبَس لك َءاَبُق دجسم يتأي كب ْنَنلا ناگ :ةياور يفو

 ِهيَلَع ثحلاو هللا ىف بحلا لضف باب 5
 م مسا ر 8

 هملعا اذإ هل لوقي اذامو «هبحي هنا «هبحي نم لجرلا مالعإو

Aa 2 0 Aھل وسوم سر صو رر س چ سل ل ةرور عر  

 م :ےغقلا] م ءار رافكلا لع ُءاَدِسَأ ءهعم نیذلاو ها وسر دمح#» :ىلاعت هللا لاق
Aer . 0رر حام رام ے حي ا سي 7 هسه ل تهل . كل <  

 راه نم نوح ولف نم نئميإلاو راذلا 00 نيزلا وج :ىلاعت لاقَو «ةروسلا رخآ ىلإ

 ٠.4 :رشحلا] ملل
 ے 00 م ص Dor 4# 2 AR ا ت 98 0

 ةَوالَح نهب َدَجَو ويف نك ْنَم ثالث» :َلاَق وي يبنلا نع هذ سنا نعو "0
 هت وعش و اى ص ره 5 وو 2 ا of û 28 E ر

 الإ هبحي ال َءَرَملا بحي نأ ءاَمَهاَوَُس امم هيلإ ٌبحأ هلوُسَرَو هللا نوكي نأ :ناميإلا

 هَ ٠ 2 8 رج هرج عدا 0 5 29 ۴ خا هه ها i م ق 6 هل تا

 «ِرانلا يف َفذَقي نأ هركي اَمَك نم هللا هذقنأ نأ َدْعَب رفكلا يف َدوُعَي نأ َهَرْكَي نو هلل

 1 و

 ىف < هد 0 . 2ا 2 222 NS ا 3 03

 ال َمْوَي ول يف هللا مهلظب ةَعْبَس» :َلاَك ايب َيِبْنلا نع « هياط ةريره يبأ نعو 5
9L 0 © 5ی یہ ورو ووا و رر ن ت ت 8 ل  

 ءِدِحاَسَملاِب قلعم هبلق لِجَرَو «كو هللا ٍةَداَبِع يف اشن ٌباَشَو «لواع ْماَمِإ :هلظ الإ لظ
a2مد 0 ه 2  RL iر مارب رب و ر ور 2  

 «لامَجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرَو «هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت ِنالِجَرَو

 دانسإلا يفو «(5555) يذمرتلاو «(5845) هجام نباو )١594(« دواد وبأ :هجرمخخأ -۳

 ۰ . فيعض هللا ديبع نب مصاع

 (1599()015) ۱۲۷/٤ ملسمو «(٤۱۱۹)و (۱۱۹۳) الال/؟ يراخبلا :هجرخأ 74

 .(ه؟51ا)و

 .(519) (4) ٤۸/١ ملسمو ٠١/١ )١5(2 يراخبلا :هجرخأ "اله

 .(4۱) (۱۰۳۱) ٩۳/۳ ملسمو )۱٤۲۳(« ۱۳۸/۲ يراخبلا :هجرخأ "5



 امال ...هيلع ثحلاو هنلا ف بحلا لضف باب 47 [لوألا باتكلا]

 د اَم ُهَلاَمِش َمّلْعَت ال ىٌح اَماَمْحاَك ِوَكَدَصِب َّقَّدَصَت َّلُجَرَو .هللا فاححأ ين :َلاَقَ
 .ِهيَلَع قمتم ا ُتَضاَعَق ًايِلاَح هللا َرَكَذ لرو «هْئيِمَي

 َنْيأ :ِةَماَيِق اًيِقلا َمْوَي لوقي ىَلاَعَت هللا نإ» : اک هل هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنعو "الا

 هل (يّنِظ الإ لي ال َمَْي يل يف مهلا م ميلا ؟يلالَجب َنوُباَحَتُملا

 ىَّنَح َدّنَجلا اوُنُخدَت ال هويتي ييف يِڍّلاو» : ال هللا لوُسَر َلاَق ؛َلاَق ءهنعو 5
 اوشْنأ ؟متْبَباَحَت ُهوُمْيْلَعَف اَذِإ ٍءْيَش ىَلَع مُک ال وا ءاوُباَحَت ىَّنَح اوئِمْؤت الو ءاوُئِمْؤَت
 .ملسم هاور «مكنيب َمالَّسلا

 هل هللا صراف .ىّرخأ ٍةَيْرَق يف هَل أ ًاخأ رار الجر ّنأ» : هلل َىِبَنلا نع ءهنعو 4

 ويف ُهتْبَبْحأ امگ ٌكّبحأ ْدَك هللا َّنإ» :هلوق ىَلِإ ثيدحلا ركذو «. . .ًاكّلَم ِهيَجَرْدَم ىَلَع

 .هلبق بابلاب قبس دقو «ملسم هاور
 مهبجي ال :راصنألا يف لاق هنأ ءال يبنلا نع < ايو بزاع نب ِءاربلا نعو ٠" os رعي 5 . وے ا داس 3 . 8

 قمتم هلا ُهَضَمْبَأ ْمُهَضَعْبَأ ْنَمَو «هللا ُهَبَحَأ ْمُهْبَحَأ ْنَم ؟م ٌقِفاَنُم لإ ْمُهْضِفْن يب الو ءٌنِمؤُم الإ

 هللا

 ١ قو هللا َلاَق) :لوقي هلك هللا كاوا :َلاَق هلو ذاعم نعو :

 «يذمرتلا هاور .«ُءاَدَهّشلاَو َنوُيبَّتلا ")ُهطِبْغَي رون ْنِم ٌرِاَتَم ْمُهَل ءيِلالَج يف َنوُباَحَتُملا
 . (حيحص نسح ثيدحاا :َلاقَو

FAYتف ادق 0 هو دجسم تلقا لاق ر یا سيردإ يبا نعو -  

 ْنَع اوُرَدَصَو ههْيَلِإ ُهوُدَنْسَأ «ِءيَش يف اوُمّلَتْلا اًذِإَف ءُهَعَم ٌسانلا اَذِإَو “ يانا ق

 .(۳۷) (716775) ۱۲/۸ ملسم :هجرخأ -۷

  -۸ملسم :هجرخأ ١/07 )٥٤( )44(.

 .(951) ثيدحلا رظنا -۹

 .(179) 5١/١ )۷٥( ملسمو «(۳۷۸۳) ۳۹/٩ يراخبلا :هجرخأ _- ۰

 .(۲۳۹۰) يذمرتلا :هجرخأ -۱

 . يثيللا ةياورب )۲۷١١( «أطوملا» يف كلام :هجرخأ -۲

 ٠۳١. /۳ نيحلافلا ليلد ا نعال ا ور ام لي ا 000(

 رشبلاب ههجو ةفص دارأو قربلاك مّسبت بت اذإ عملت اهنأو ءافصلاو نسحلاب هايانث فصو يأ (۲)

 . 3١/١ ةياهنلا . ةقالطلاو



5598 2 
 ُتْرَجَه هِدَعلا َنِم ناگ اّمَلَق .4 هل لج ُنْب داَعُم اذ :ليقَف ءُّهْنَع ُتْلَأَسَف ءويَأَر وم

 ني اج مك الص یقق ىّتح رتا ؛يلَصُي هذَجَوو «ريڇهگلاب يبس د ڏجو 0 0ك < ره
 شا :ٌتْلُقَف ؟للا :َلاَقَك هلل كحال ينإ هللا :ُتْلُق مَ اک هِهجَو لبق

 ناف ار :َلاَقَف ويل ينذبجف «يِئاَدِر ِةَرْبَحِب يخاف شا :ُتْلَمَق ؟هللا :َلاَقَق

 و و ل :ئلاعت هللا لاق: لوقي. هلك هللا َلْوُسَر تخش

 يف كلام هاور حيحص ثيدح ؛ّيِف '''َنيِلواَبَتُملاَو ءّيف َنيِرِواَرَتُملاَو «ّيف َنيِسِلاَجَتْملاَو
 . حيحصلا هدانسإب أطوملا

 لوألا «هلا :تْلُقَف هللا» :هلوق ميجلا ديدشتب َوُهَو ءُتْرَكَب يأ ٌتْرََجَم» :هلوق

 .دم الب يناثلاو «ماهفتسالل ةدودمم ةزمهب

 اًذِإ» :َلاَق للك بتلا نع « فض بركي دعم نب ب "دادقملا َة ةَميِرَك يب نعو - ۳

 ا هاا لج لا تحأ
 . ؟حيحص

 ينإ واو ُذاَعُم اَي» :َلاقَو ءوديب ذخأ لكي هللا لوُسَ نأ : هنو ذاعم نعو 14

 ,كركذ ىَلَع ينِعأ مهلا :ُل وقت الص لگ ريد يف َّنَعَدَ ال داعم اي َكيِصوُأ مث كحال
 . حيحص دانسإب يئاسنلاو دواد وُبَأ هاور «حيحص ثيدح هَكِتَداَبِع نسخو ٌكِرْكْشَو

 اي :َلاَقَك وب َّلُجَر َّرَمَك لڳ ءَىَنلا َدْنِع ناگ الُجَو نآ : هل سنأ نعو ٥

 «هْمِلْعأ» :َلاَق .ال :َلاَق «؟ُهتْمَلْعْأأ» ل ا َلاَقَك ءاَذَع بحال نأ ءهللا لوُسَر

 ثيدح)» :َلاقَو «يذمرتلاو دواد ول هاور ن هن

 دواد أ هاور ل يِنَتبْبَحُأ يِذَّلا َكَيَح :َلاَقَف «هللا يف ل ين :َلاَقَف َفَقِحْلَف

 )٠١٠١5(( «ىربكلا» يف يئاسنلاو ,«(5797) يذمرتلاو )0١75(« دواد وبأ :هجرخأ - "48

 .2«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو

 ٤- يئاسنلاو ء(۲۲١٠) دواد وبأ :هجرخأ ٥۳/۳ .

 )1 ۰) «ىربكلا» يف ف يئاسنلاو )٥۱۲۵(« دواد وبأ :هجرخأ "م6

 )١( نيحلافلا ليلد . يتاضرم يف مهسفنأ نولذبي نيذلا يأ ۳۳۸/۳.

 بيذهتو )١١5507(. ۲۱۲/۸ فارشألا ةفحتو جيرختلا رداصم يف امك «مادقملا» :باوصلا (۲)

 .(017)و (015) ثيدحلا يف يتأيس امكو ء(۹٥1۷) 7١5/1 لامكلا



 ...ديعلل ىلاعت هنلا بح تامالع باب 4۷ [لوألا باتكلا]

 دبعلل ىَناَعَت هللا بح تام الع باب -۷

 يي ارا

 ون هو 1/40 زك ریت مآ كبح نوعیت هلآ َنوُجُت رنک نإ لف :ىَلاَعَت هللا لاق

 فوض وني نع مکن دتر نم اونماء 5 لا :ىَلاَعَت َلاَقَو 26م١ :نارمِع نر € مسح

 َنوُفاَحي الو هنآ ليس ىف توه َنِرْفَكْلا لع ء وز َنيِنِمْرُمْلا لع ولو ددتوبحمو مهيب موقب هلأ قاي

 .[ه: :ةسامنا] €@ رب سو و اکی نم ِهَتْوي ہلا لش َكِلَد ريك مو
 ْنَم :َلاَك ىَلاَعَت هللا نإ :إ6 هللا لوُسَر لاق :َلاَق ء4 هكللط ةريره يبأ نعو - ۳۸٦

 ضو اگ لإ بأ ءيت يع ي بر امو :بارعلاب 5آ ذقت الو یل ىتاَ
 يا ةثئيخأ ادق بج أ ىّتَح لالا ّيَِإ برقي يِبع لاَ امو لف
 ناو اهب يِشْمَي ا لا شرو ءاَهي شنب يتلا ديو وب ٌرِصْبُي يَِلا ُهَرَصَبَو وب ٌعَمْسَي
 . يراخبلا هاور «هَنَديِعَأل ينٌداَعَتْسا نيَو «ةنيطغا يِنَلاَس

 يورو ِءابلاب يور «ينذاعتسا» :هلوقو .هَل براحم ينأب هتملعأ :«هتنذآ» ىنعم

 .نونلاب

 هللا َّنإ :َليِرْيِج ىَداَن ءَدْبَملا ىَلاَعَت هللا ّبَحَأ اًذإ» :َلاَق ل كا نع ءهنعو ۷
 نال بحي هللا نإ :ِءاَمَسلا ٍلْمَأ يف ياتي .ليربج هبي بجی .ةبيخأت ءانالف بحب ىَلاَعَت
 ا هيلع قفتم ؛يضزألا يف وبلا عضوي م ياما را ةو ك هوبجاق
 يتإ :لاقف «ليربج اعد ًادبع بحأ اذإ ىلاعت هللا نإ :ِِلي هللا لوسر لاق : ملسمل
 ًانالف بحي هللا نإ :لوقيف ءءامسلا يف يداني مث «ليربج ٌةبحيف ؛ةببحأف نود حا

 اَعَد ًادْبَع ضَمْبَأ ادو «ضرألا يف ٌلوبقلا هل عضوي مث ءءامسلا لهأ هّبحيف «ةوبحأف
 نإ : ءامّسلا لْهأ يف يداي مث ليربج ُهْضِيَ .ُةْضِفْبأَك ًانالُث ضب ىلإ :ُلوَقَيِف «ليربج
 .«ضْرألا يف ُءاَضْعَبلا 1 عفر هذ وشفنا اال قفلت هلا

 .(86) ثيدحلا رظنا 5

 )٠١۷(. (؟5881/) ٤١ /۸ ملسمو «(۳۲۰۹) ۱۳۰ /5 يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )١( ةياهنلا .ديدشلا يوقلا ذخألا يأ ٠١١/١ .



aينا اع  
 ارقي َناَكَف ةّيرَس ىَلَع الجر ثعب ةي هللا لوُسَر َّنأ : او ةشئاع نعو -4
 مر کے م مع 2 ا 9 ا 5 000

 اوكحر اًملف :صالخإلا7 429 دک هلا وه لقط ب ْمُحَيَ ْمِهَتاَلَص يف هباَحْضَأ

 ل لاف ؟«َكِلذ ٌعَنْصَي ِءْيَش يأل هربا :َلاَقَف نإ 1 رف اوُرَكَذ

oهيجي ىَلاَعَت هللا نأ ُهوُريْخأ» : لب هللا لوُسَر َلاَقَك . اهب أَرقأ ْنأ ُبِحَأ انا ٍنِمْحَرلا ُةَِص أ نأ ع  
 006 و

 نيكاسملاو ةفعضلاو نيحلاصلا ءاذيإ نم ريذحتلا باب 8

 المخا دقق بأ ام رتب بتكيؤثلو مؤ سري نار :ىّلاَعَت هللا لاک
 راسلا امو ( د ل ره رهقت الف ميلا ميتا اما U ok :بارحالا] 469 بيث امنو اثتهب

 ۹-٠٠[. :نئحشلا] 6€ رهن الف

  Eاَهْنِم ةريثكف :

 هتد َدَقَف ْدَقَق ًاَيلَو يِل ىَداَع ْنَم» :اًَذَه لبق بابلا يف هب ةريره يبأ 2”ثيدح

 «"بّرحلاب

 “لوقو «ميتيلا ةفطالم باب يف قباسلا هلو صاقو يبأ نب دعس "”ثيدح اهنمو

 . كبَر َتْبَضْعَأ ُدَقَل ْمُهَتْبَضْعأ تنك نول ركب اَبآ يد : هلك

 الض ىلَص نم: 4 رو ناك: لاك و هللا دبع ني دعت نو الق
 ٠ «@ ُهبلْظَي ود ع 8

 ِءْيَسِب ِهِيَمِذ ْنِم ُهَبلظَي ْنَم هناك يي هيتذ ني هللا مطب ال .هللا ِةّمِذ يف َوُهَف ءحْبّصلا

 رهاظلا ىَلَع سانلا ماكحأ ءارجإ باب 1

 ىَلاَعَت هللا ىلإ مهرئارسو

 ۰:2 © ملم اول وکلا ارتا وکلا امار ایات نك : یا هللا لات

 .(۲۹۳) (۸۱۳) ۲۰۰/۲ ملسمو «(۷۳۷۵) ٩/ ۱٤١ يراخبلا :هجرخأ -۸

 .(۲۳۲) ثيدحلا رظنا -48

 )۳۸١(. ثيدحلا رظنا (۱)

 .(555) ثيدحلا رظنا (۲)

 .(551) ثيدحلا رظنا (۳)



 TD ...رهاظلا ىلع سانلا ماكحأ ءارجإ باب 4٩ [لوألا باتكلا]

 هح سالا َلِتاَقأ نأ ٌتْرِمَأ» :َلاَق ا هللا لوُسَر نأ : هو رمع نبا نعو 39 - ٤ f° 5 ا س ا ص 0

 ادق ٌداَكَّزلا اوتو ةالَّصلا اوُميِقُيَو هللا لوُسَر ًادَّمَحُم َّنأَو هللا الإ َهلإ ال ْنأ اوُدَهْشَي
TO ۶ 2-2 2اَعَت هللا ىَلَع ْمُهباَسِحَو «مالْسإلا ٌقَحِب الإ ْمُهَلاَوْمَأَو ْمُهءاَمِد ينم اوُمَصَع َكِلْذ اولَعَف و و رم مع 0 ت 2  

2 
 - و

CC 
٠. 
e 

 هلك هللا لوشسر تحمس :َلاَك او مْيَشأ نب قراط هللا بع يبأ نعو 0١

 ُهَباَسِحَو مدو هلام مرح شا ِنوُد ْنِم ٌدَبْعُي امب َرّفَكَو .هللا الإ هلإ ال لاق ْنَم» :لوقي
 .ملسم هاور ؛ىَلاَعَت هللا ىَلَع

 تبرأ :ي هللا لوسرل ُتْلُق :َلاَق هل دوسألا نب دادقملا دبعم يبأ نعو - ۲

 : تلم «هلفت ال» :َلاَمَك ؟اَهَلاَم نأ َدْعَب هللا لوُسَر ا ُهلثْْأأ ل ٌتْمَّلْسأ :َلاَقَق ِوَرَجَسب
 نف هلت ال» :َلاَثَك !؟اًهَعَطَق اَم َدْعَب كلذ َلاَق َّمُث َّيَدَي ىَدْخِإ َمَطَق هللا لوُسَر ا
 ر ES ا 5 22 < هر ر gor o o 2 ر و م علف و

 ْقَمَتُم ؛َلاَ يتلا ُهَتَمِلَك َلوُقَي نأ َلْبَق ِهيَلرْنَمِب َكْنِإَو «هَلَعفَت نأ َلْبَق َكِيِلِْنَمِ هنإف هلق

 (هتلزنمب كنأ» ىنعمو .همالسإب موكحم مدلا موصعم : يأ «كتلزنمب هنأ)» ىنعمو

 .ملعأ هللاو ءرفكلا يف هتلزنمب هنأ ال هتثرول صاصقلاب مدلا حابم يأ

 ةتيهج ْنِم َةَقَرْحْلا ىلإ ةي هللا لوُسَر انثعب :َلاَق ءار ٍديز نب ةماّسأ نعو "4 هم 0 ا ا تاع د - م 5 م ١

 O ذاكر اضنالي كور ن1 تطل ١ نم ف ولع كلنا
 اَمَلَك هتك ىَّتَح يجرب ُهُمئَعَطو ءيراّصنألا ُهْنَع فك .هللا الإ هلإ ال :َلاَك ءهاَنْيَسَع
 لإ لإ ال َلاَك اَم َدْعَب هما ءةَماَسُأ اه : يل َلاَقَك لب يللا كلذ َعَلَب «ةَئيِدَملا اتد
 لإ لإ ال َلاَق اَم َدْعَب ُهَتْلَتَكأ» :َلاََك ءاذّرعتم ناگ اَمَّنِإ هللا لوُسَر اي :ُتْلُق ا
 قمم .مويلا كلذ َلْبَك ٌتْمَلْسأ ْنكأ ْمَل يّنأ تْيَنَمَت ىَّنَح َىَلَع اَمُرُرَكُي لار امف ا

3 
e 

 )۳١(. (۲۲) ۳۹/۱ ملسمو «(۲۵) ۱۲/۱ يراخبلا :هجرخأ -۰

 .(۳۷) (۲۳) ۳۹/۱ ملسم :هجرخأ -۱

  5يراخبلا :هجرخأ ٠١9/0 )5019(.« ملسمو ١/55 )960( )١66(.

 .(159) (45) 58و (۱۵۸) (45) 1۷/۱ ملسمو «(1۸۷۲) ٤/٩ يراخبلا :هجرخأ "97



EDنيحلاصلا ضاير |  

 لوسر اي : تلق 4! هلو هللا الإ ةلإ ال :َلاقأ» : لع هللا لوَسَر َلاَقَف :ةياور يفو

 3 ا َْفََس اَلَكآ» :َلاَق ا اَهَلاَق اَمَّنِإ هللا

 لهو تماس ا ی اَهُدَركُي َلاَو امف «!؟ال

 ُةَكوُرْعَملا ةليبقلا :َةَئْيَهَج نه نی ا ةا ءاحلا مضي «ةَكرَحلا»

 دقتغم ال لنقل َنِم اهب ًامِصتْعُم يأ : (ًاذّوَعَتَم) :هلوقو

000000 o 

 ا اذإ َنيكرْشعلا ّنِم لُجَر ناگ ءاْوَقَتلا مُهنأَو . َنيكرشُملا ّنِم مو
 ومع و ص ا ا

E ESهلا تدهس نلف َدَصَق َنيِمِلْسُملا َنِم ًالُجَر أَو تلتف ل دقق  
2 

 ىَلِإ ٌريِشَبلا ءاَجَف ُهلَتَمَك هللا الإ هلإ ال :َلاَق ٠ ءَفيَّسلا ِهيَلَع َعََر كق یر ب ُةَماَسُأ

 :َلاَقَف ءٌهَلَأَسَف ُهاَع اَعَدف َمَنَص فيك ٍلُجّرلا ربح ُهَريْخأ ىَنَح هَربخأَو لاس لو هللا لور

 هَل ىمسو «ًانالفو ًانالف َلَتَكَو < َريِمِلَسُملا يف َعَجْوَأ ءا لوُسَر اَي :َلاَقَك 2؟هَتْلَتَق َمِل»

 : كو هللا لوُّسَر لاق .هللا الإ لإ ال :َلاَق ءفيَّسلا ىأَر اّمَلَق ويَلَع ٌتْلَمَح ِنِإَو «ًأرفَت

 اي :َلاَق «؟ِةَماّيِقلا موي ٌتءاَج اَّذِإ هللا /| َهلإ اب ْعَصَت فيكَل» :َلاَق . ْمَعَن : َلاَق 2؟هَتلَتَكأ»

 ٌلَعَجَف «؟ةَمايقلا َمَْي ُتءاَج اإ هللا الإ لإ الب ٌمَتْصَت تفيكو» : َلاَق . يل ْرِفْغَتْسا ءهللا لوُسَر
5 0 

 .ملسم هاور اةَماّيِقلا ْمْوَي ثءاَج اذ هللا الإ هلإ الب ٌعَنْصَت فيك و نأ ىَلَع ٌديِزَي ال

 هيلو باطخلا نب رمع ٌتْعِمَس :َلاَق ل ل ا ۳40°

 وع

 0 كي هلل لوُسَر ڍهَع يف يخَولاب َنوُذَحْؤُي اونا اسا نإ :لوقي

 ل ری اتل َرهظأ نم ٠ ْمُكِلاَمعأ ْنِم اکل ل َرَهَظ امب نآلا مُكذحاَت اَمّنِإو

 هفدصن ْمَلَو هما E س اتل رهط َرهظأ ْنَمَو 4 هتربرَس يف ُةَبِساَحُي هللا ا

 يراخبلا هاور es ا نإ : :َّلاَق نا

 فوخلا باب ه٠

 ايدل كير شطب ل :ىلاَعت َلاقَو ء[.. : ةّرسقَبلا] ەچ نوبَهْرَأَ َىَتإو# لا كل هللا َلاَق
 $ را ا ر ر رع

4Oو ةمالظ ىه ىر 2 اذإ كير يَ كلكم ل َلاَقَو 2000 : جورا  

E ER موي كيدو شالا هل ٌعومْجَي موي كلذ ةرخكلا َباَدَع فاح َنَمِي هيل َكِلَد ىف َّنإ © ديس يأ 

 58/١ )91( )١50(. ملسم :هجرخأ - "4

 .(5151) ۲۲۱/۳ يراخبلا :هجرخأ "6



 < فوخلا باب 2١ [لوألا باتكلا]

e ؟ 3 هني نذإب الإ س لق كم ا أي موي 0 ودعم لجل لِ و او © دوه 

 ۱۰۲-۰۱۰٦ :درُكه] 0 ٌقيِهَسَو ٌريِفَد ايف ق ِراَتلا ین رف ارق وقس لآ نأ © © دیس f ضس

 هَل نم لأ رب مه :ىَلاَعَت َلاقَو «[۸ :نارمع ور سفت 2 لا مک N : یا لاقَو

 مبدع سبعا 1 4© 2ا روتي م 9 ل © هيو هويَبِحصَو © هيب ديو €9

 ب © 2یع یت 2 ةعاستلا ةر ت مڪر اوفا سالا ایچ :یّلاَعَت لاق
 ا یو اھل لمح ِتاڌ لڪ سو 02-5 اع ٍةعِض ا هذن اًهَنْوَرَت

 کک َلاقَو «م-١ :جتحلال 4© ٌديِدَس هللا ادع کر ئركسي مه امو ىرككس

 ضب لع مصعب لاو :ىَلاَعَت َلاَقَو «[؛د :نلسسرلا) 4@ نا ين مام فاح نسو
 دلا 2 دقو اتع هلا ىم ©) َنيِقِفْنُم الها ف لب ى اإ لاق © سب

 يف تايآلاو عمه :ررگطلا] ا ا هَل 2 لب ني اتڪ ائ

 : لصح دقو اهضعب ىَلِإ ةراشإلا ضرغلاو تامولعم ًادج ةريثك بابلا

 : قيفوتلا هللابو ًافرط اَهّْنِم ركذنف ًادج ةريثكف ثيداحألا امأو

 :قودصملا قداصلا َوَهَو ةي هللا لوُسَر انثدح :َلاَق « هو دوعسم نبا نع 25

 ُّث كلذ لم َةَقَلَع ُنوُكَي مث ةَفظُ مدت نتيا نأ نقب يف قلع مم دعا هل

 : قاَمِلَك متزاب ُرَمْؤُي «َحوُرلا ويف ُخُمْنَي ءُكَّلَملا لسي م كي ذ َلْفِو ةَعْضُم ْنوُكَي
 ٍلَمَعِب ُلَمْعَيل ْمُكَدَحأ نإ ُهرْيَغ هلإ ال ياو .ٌديِعَس وأ ةقَسَو ِهِلَمَعَو ولجا هِقزر ِبْنَكِ

 ٍلخا ٍلَمَمي لقي TT لإ اَنْ هيب نوک ا ىّنَح ونجل لما
 «ٌعارذ الإ يا راتلا ٍلْهأ ِلَمَعِب ُلَمْعََل ْمُكَدَحَأ ناو ءاَهّلُخُديَ راللا

 2 هاد كلا لما لعتي مْ ُباَِكلا ِهيَلَع ُقبْسيَ

 ءماَمْر فلآ َنوُعْبَس 0 : هلك هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنعو "917

 ْ . ملسم هاور ءاَهّنوُرُجَي ِكَلَم فلا َنوُعبَس مام لك َعَم
 َنَوْهَأ َّنإد :لوقي اک هلل هللا لوسر تحس : لاق اهو ريشب نب نامعنلا نعو - ۳4۹۸

  5يراخبلا :هجرخأ ٩/ ١58 )۷٤٥٤(« ملسمو ۸/٤٤ )۲۹٤۳( )۱(.

  ۷ملسم :هجرخأ ۱٤۹/۸ )۲۸٤۲( )۲۹(.

  -۸يراخبلا :هجرخأ ١55/8 )٦٥٦1۲(« ملسمو ۱/ ۱۳۰١ )۳۹۳( )۲۱۳( و)۳٣٤(.



Oا  
 .ُهْعاَمِد اَمُهْنِم يِلْعَي ِناَئَرْمَج ِهْيَمَدَك صَمحلا يف عضوي ٌَلُجَرَل ٍةَماَيِقلا مْوَي ًاباَذَع ِراَللا لمآ

 .ِهيَلَع قمم ؛ًاباَدَع ْمُهْنَوْهَأل ناو ءًاباَذَع ُهْنِم 3 ادعا نأ ريم

 راَتلا ُهَذُحَأَت ْنَم ْمُهْنِم» :َلاَ ل هللا يبن نأ : ههو بدنج نب ةرمس نعو -4

 ْنَم ْمُهْنِمَو ترجح ىلإ دخان ْنَم ْمُهْنِمَو ءويَتَبْكُر ىَلِإ ُهذُحَت ْنَم رم ْمُهْنمَو ؛ويَبْعَك یل
 .ملسم هاور هور ىلإ ُهُحأَ

 يه :فاقلا مضو ءاتلا حتفب «ٌةَوَق ٌةدَّكلا» اهو قّرْسلا َتْحَت رازإلا ُدِقْعَم : اةّرْجُحْلا»

 . ٍرْحّنلا يبناَج يف ناور ِناَسْنِإلَو ءِرْحّنلا ةَرْعث َدْنِع يذلا مظعلا

 َنيِمَّلاَعلا ّبَرِل ساّنلا ُموُقَي» :َلاَق ا هللا لوُسَر َّنأ : اڪ رمع نبا نعو - ٠

 ع كتم هولا فانقلا ىلإ حشر ىف, فغا تيدي نلخ
 . ُقَرَعلا :«ُحْضَرلا»َو

 ءّظق اهلثم ُتْعِمَس ام ةبطخ للي هللا لوُسَر انبطخ :َلاَق ءو سنأ نعو ١

E 

mMّيَلَع ُتَضِرُع» :َلاَقَف ءَبطَخَف ٌءْيَش ِهِباَحْصَأ ْنَع ء لک  

 E َنومَلْعَت ْوَلَو ٌرَّشلاَو ريُخلا يف موُيِلاَك َرأ ْمَلَك ٌراَئلاَو ُةّنَجلا

 هلو ْمُهَسْؤُر اَوَلطَغ هم دس ْمْوَي لك هللا لوُسَر ٍباَحْصْأ ىَلَع یتآ اَمَك «ًاريثك متبل

 .ٍفنألا َنِم ٍتْوَّصلا ٍقاَشِناو ةع َعَم ُءاَكبلا وه :ةمجعملا ءاخلاب ؛ٌنيِنَكلا»

 موي سْمَشلا ىتذت» :لوقي اي هللا لوُسَر ٌتْعِوس :َلاَق ءهَو دادقملا نعو 2 ۲

 نع يوارلا رماع نب مْيَلَس َلاَق ليم ٍراَدَقِمَك ْمُهْنِم يل و َنوُكَت ىَّنَح ٍقْلَكلا َنِم ٍةَماَيِقلا

 هب لَ يِذَّلا ليملا مأ ضرألا َةَفاَسَمأ «ليملاب ينعي ام يِرْذَأ ام َِلاَوَف :دادقملا

 .(۳۳) (5845) ١5١/8 ملسم :هجرخأ 8_0

 .(50)(؟855) 10۷/۸ ملسمو c(ETA) Y*V/1 يراخبلا :هجرخأ _ ٠۰

 .) €6( )0۹( ۲ V/ ملسمو )5575١(« 58/5 يراخبلا :هجرخأ _ ١

 .(1۲) (5855) ۱٥۸/۸ ملسم :هجرخأأ _ ۲



 فوخلا باب ١ [لوألا باتكلا]
N CEنل < 222 2 ريب  
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 وبيع ىَلِإ ْنوُكَي ْنَم ْمُهْنِمَك ءِّقّرَعلا يف ولامع ِرْدَك ىَلَع سالا نوُكيَف» :َلاَق ؟ْنْيعلا

 ُقَرَعلا ُهُمِحْلُي ْنَم ْمُهْنِمَو .2"هْيَوْقِح ىَلِإ ا ؛هيتبكر ىَلِإ نوكي نم مهنمو
 .ملسم هاور .هيف ىلإ وديب يب هللا لوُسَر َراَشَأَو :َلاَق .ًاماَجْلإ

 ةَماَيقلا موي ُساّنلا قرع :َلاَق N E 5م ةريره يبأ نعو - ۴۳

 .هيَلَع قمم مُهَئاَذآ علي ىَّنَح ْمُهُمِجْلُيَو ءًاعارؤ َنيِعْبَس ضرألا يف ْمُهُفَرَع َبَهْذَي ىَنَح

 . صوغيو لزني :؟ضرألا يف بَل ىنعمو

 اَم َنوُرْدَت لَه» :َلاَقَق «"ةبجو عمس ذإ ةا هللا لوُسَر َعَم اَنُك :َلاَق ءهنعو 2 ٤

 ًافيرحك َنيِعْبَس ُذْنُم ٍراَنلا يف هب َيِمُر ٌرَجَح اًده» :َلاَق .ُمّلْعأ ُهُلوُسَرَو هللا :اَنْلُق «؟اَدَه

 .ملسم هاور هاَهَبْجَو متمسك اهِرْغَف ىلإ ىّهَتْنا ىٌح َنآلا ٍراَّنلا يف يوي َوُهَ
 0 : لک هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هلو متاح نب يدع نعو 2 8

 ماشا ريو مد 8 ام الإ ىَرَي دق ُهِْ نا دكت ناتج كو ني تي ب نلبس

 ْوَلَو َراَثلا اوُقناَك ءِدِهْجَو َءاَقْلَي َراَلا الإ ىَرَي ا ِْيَدَي َنْيَب رظنیو َمّدَك اَم الإ یری اق ُهْنِ

 تطأ ءَنْوَرَت ال ام ىَرأ ينإ» : ب هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هبط رذ يبأ نعو - 4

 هلل ادِجاَس ُهَتهبج ٌعِضاَو كَم الإ عباَصأ عَب رأ ٌعِضوَم اًهيِف ام يت نأ اَهَل حو ُءاَمَّسلا

 ِءاسنلاب ْمُتْذَدََت اَمَو ءاريِثك ْمُتْيَكَبَلَو البلف ْمُتْحِحَصَل مدعا اَم َنوُمَلْعَت ْوَل هللاو .ىَناَعَت

 :َلاقَو ءيذمرتلا هاور «ىَلاَعَت هللا ىَلِإ َنوُرأْجَت ٍتاَدْعّصلا ىَلِ ْمْتْجَرَخَلَو « شرفا ىَلَع

 . (نسح ثيدح)»

 «ةروسكم ةزمه اهدعبو ِءاتلا حتفب «طغت»و ءاطلا ديدشتو ةزمهلا حتفب «تطأدَو

 َنِم ِءامّسلا يف ْنَم َةَرْثَك نأ :هانعمو ءاَمِهِهْبِشَو ِبَتَلاَو ٍلْحَّرلا ٌتوص :طيطألاَو

 .(11) (5855) ١58/48 ملسمو )٦٥۳۲(« ۱۳۸/۸ يراخبلا :هجرخأ د 40#

 ٤ - ملسم :هجرخأ 8/١95١ )۲۸٤٤(.

 ٥ - ثيدحلا رظنا )۱۳۹(.

 ٩ - "بیرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۱۲) يذمرتلاو «(5140) هجام نبا :هجرخأ .

 )١( ةياهنلا .رازإلا دّقعَم يأ ٤١١/١ .

 ) )۲.«ةطقسلا اهانعم» :(5855) بيقع 48 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق



Eyنيحلاصلا ضاير  

 .تاقرّطلا :نيعلاو داصلا مضب ؛«تادْعّصلا»دَو . تأ ىح < هكا ذل لاو َةَكِيالَملا 2¢

 . نویس : (نوُرأجَتا : ینعمو

 َلاَق :َلاَق « هل يملسالا ذيبع نب ةلضُت د ياز مث هارب  ةزرب:يبأ نعو ب ۷

 ْنَعَو ؟هائفأ َميِف هِرْمُع ْنَع َلَأْسُي ىٌح ٍةَماّيِقلا َموَي ِدْبَع اَمَدَق 000 : ال هللا لوُسَر
 الا هوسج ْنَعَو ؟هَقَفْنأ ميفو ؟هَبَستْكا ن َنْيَأ ْنِم ِهِلاَم ْنَعَو ؟دبِف َلَعَف ميف ِهِملِع

 . (حيحص نسح ثيدحا :َلاقَو ‹«يذمرتلا

 اسال و يع رل
 اهرابخأ ثرخ مر : ا هللا لونسر أرق :َلاَق « هنو ةريره ییا نعو 4

e a o A a K8َنإف» :َلاَق . ملغ ُهَلوُسَرَو هللا :اولاق ؟«اًهراَبُخأ ام َنورْدَتْأ» :َلاَق مث [: : ورود 49  
 اًذكو اَذَك َتْلمَع :ٌلوُقَت اًمِرْهَط ىَلَع لِمَ امب وم وأ ِدْبَع لك ىَلَع دهشت ْنأ اَمَراَبْخَأ
 . (حيحص نسح ثيدحاا :لاقَو ‹يذمرتلا هاور «اَهَراَمْخَأ وِذهف اَذَكو اڌگ موي يف

 !ٌمَمْلا بكد : ال هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق هيلو يردخلا ديعس يبأ نعو - ۹
 َلْقَت كلذ َّنأَكَف " غنت خاب موي ى إلا عنا َنْرَقلا َمَقَتلا ِدَق ِنْرَقلا ٌبِحاَصَو
 هاور «ليكّولا َمُعِنَو هلل هللا اَُبْسَح :اوُنوُق» :ْمُهَّل لاق لب هللا لوسر ٍباَحْضَأ ىَلَع

 . (ٌنسح ثيدح» :ٌلاقَو ,يذمرتلا

 هرّسف اذك وو :فيكرر وصلا يف ميو يلا هللا لاق يذلا َروُصلا وه :؛نّرَقلا»

 . ل هللا لوسَر

 ْنَمَو جتنا هاج ف ٠ :لك هللا لور لاق : لاق ر هيل ةريره يبأ نعو - 5٠

 «يذمرتلا هاور ؛ُةّنَجلا هللا َةَعْلِس نإ الأ ٌةَيِلاَغ هل ال .َلِرْنَملا َعَلَب َجَلْدأ
 .«نسح ثيدح» :ّلاقَو

 «ةعاطلا ىف ريمشتلا دارملاو .ليللا لوأ نم راس هانعمو لادلا ناكسإب :؛َّجَلْدَأ»َو

 . ملعأ هللاو

 )۲٤۲۱۷(. يذمرتلا :هجرخأ - ۷

 :هنع يذمرتلا لاقو )١١597( «ىربكلا» يف يئاسنلاو )۲٤۲۹(« يذمرتلا :هجرخأ _ ۸
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 كلام ءاجرلا باب ١ [لوألا باتكلا]

 ذي تمانلا ريا "لوني اک هللا لوُسَر َتْعِمَس لا ء ايو ةشئاع نعو - ١

 ىلإ يصعب طب اعمج ةايشلاو لاج لا هللا لوشر»ات : ُتْلُق هلك ةاَرُع ءاَقح مايل
- 

 .؛كِلذ ْمُهّمِهُي نا ْنِم ٌدَسأ ٌرمألا ٌةَمِئاع اي» :َلاَق !؟ضْعَب

 .هيَلَع قمم «ضعب ىَلِإ ْمُهُضعَب َرظْنَي ْنأ ْنِم مها ٌرْمَألا» :ةياور يفو

 . نينوتْحَم ريغ :يأ «ةمجعملا ِنيْعلا مصب هب ًالرُغ»

 ءاجرلا باب ه١

 ل هَ نم أوطتَق ال مهسا لع اوُوَرَسَأ َنِدَلا َىِداَبِحَي لف :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ا :ىاقت لاق «غم+ :رسؤد» 4©) محا وَلا وش نإ امیج بدلا روعي هل
 بدك نم ع بادمن نأ اتل E لاكن لا .ايسرر « رتل الإ ع

 ٠165 :فاّرعألا] ویش لك تقسو يخوف : ىَلاَعَت َلاَقَو “ع۸ كز 4@ لَو ۴

 هلإ ال نأ َدِهَّش ْنَم» : ي لل هللا لوُسَو لا :َلاَق ءهيو ٍتماصلا نب ةدابع نعو - ۲

 E a ؛هَلوُسَرو دب ءا ّنأَو هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا لإ

 ىَلَع َةَّنَجلا هللا ُهَّلَكْدأ ءٌقَح َراَئلاَو ىح كلا نأ حورو ّمَيْرَم ف اَهاَقْلأ ُهَمِلَكَو

 ةئَسَحلاب ءاَج ْنَم : ك هللا لوقي» : للك ِبّنلا لاق :َلاَق هل رذ يبا نعو _ ۳

 ه5 re هال رك
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 تررقت نمو .رِفْغَأ وأ اهلي هيس ةَكْيَس ٍةَكيَس ٌءاَزَجَف ةيسلاب َءاَج ْنَمَو دَيْرَأ وأ اَهِلاَثْمَأ رْشَع هلق

 يِشْمَي ينا ْنَمَو ًاعاب ُهْنِم ُتْبَرَقت ًاعاَرذ ينم َبّرَقَت ْنَمَو ءاعاَرذ ُهْنِم ٌتْبَرَقَت ًارْبِش ف

 رفع اًهِلْئِمِب ُهتيِقَل انيس يب ُكِرْشُي ال ةئيِطَح ضْرألا ٍباَرُقِب ينيِقَل ْنَمَو ةَلَوَْم هي
 . ملسم هاور

  - 0١يراخبلا :هجرخأ 1٥۲۷( ۱۳۲/۸(« ملسمو 197/8 )58609( )01(.

 )٤۷(. (۲۹)و (:58()57) ۱ ملسمو ٠١١/5 )۳٤٩٥(« يراخبلا :هجرخآ _ ۲

 .(۲۲) (۲۹۸۷) ٦۷ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۴۳



A?عاما ضي ال نيحلاصلا ضاير  
 ْنِإَق» ُتْدْز دار ْنِإَو يِتَمْحَرب ِهْيَلِإ كيرالا يعاب ّىَلِإ (َبّرَقَت ْنَم» :ثيدحلا ىنعم

 ْمَلَو اهب ُنْقَبَسَو َةَمْحَّرلا ِهَلَع ُتْبَبَص :ْيأ ةَلَوُرَه ُهثبَتَأ»١ يتعاط يف َعَرسأَو (يِشْمَي يناتأ
 :ياقلا مضب «ضرألا بارو ٍدوُضْفَملا ىَلِإ ٍلوُصْولا يف ريثكلا يشَملا ىلإ هجٍوخأ
 . ملعأ هللاو ءاَمألِم براق ام : هانعمو رهشأو 7 مضلاو اهرسكب :لاقيو

 ام هللا لوُسَر اي :َلاَقَف ف يبْنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق ب
 يَ وب رشي تام ْنَمَو :ةّنَجلا لَك ًاعيَس هللاب ٌكِرْشُي ال ت :َلاَق ؟"ناتبچوملا
 هاور «راّثلا لحد

 ا اَي» :َلاَق «لخّرلا ىَلَع هفيدر ذاعمو ةي َىبّنلا نأ : نه نا قعود

 َكْيَدْعَسَو هللا لوُسَر اي كَل :َلاَق فاَعُم ايه :َلاَق ِءَكْيَدْعَسَو هللا لرش ب فی :َلاَق
 نأ هش دبع قو اما : لاك اال ءَكْئَدْعَسَو هللا لَوُسَر اي كيبل :َلاَق ؛ًداَعُم اَي» :َلاَق
 :َلاَق «راّثلا ىَلَع ها ُهَمّرَح الا لَك نم ًاقذص ةلوسرو ع دوك ناو كنا الإ ةلإأل
 َدْنِع داعم اهب ربخأف ءاوُلَكّتَ اذ : َلاَق ؟اورِشْبَتْسَيَف ساّنلا اهب ربحا كفأ هللا لوسَر اَي

 .ملعلا اَذَه من يف مثالا َنِم ًافوخ يأ «ًامّثأت» :هلوقو

 كلا ضي الواد عوارلا كفا يڪ يردخلا ديعس يبا ؤا ؛ةريره يبا نعو - 5
2 

 َساّنلا َباَصَأ كونت ورع ناک اجل : لاق نودع ْمُهّلُك ْمُهّن كل ياا نع ف

 َلاَقَف ؟ هدو اتلاف '”اَنَحِضاوَت انْرحَتَف اتل َتْنِوأ ول هللا لوُسَر اي :اولاقف ءٌةَعاَجَم ے2
 ُدُوَلَطلا زق َتْلَعَم نإ هللا لوُسَر ای :َلاَقَف قط ُرَمُع ءاجك ؛اوُلَمْفا» : رال هللا لوسر

 ٤ - ملسم :هجرخأ ١/590 )٩۳( )٠۵۱(.

 ٥ _ . يراخبلا :هجرخأ ۱/٤٤ ملسمو «ء(۱۲۸) ۱/٤٥ )۳۲( )٥۳(.

  5ملسم :هجرخأ ٤۲/۱ )۲۷( )٤٥(.

 ‹«ةنجلل ةبجوملا ةلصخلا هانعم» :(95) بيقع 44/۱ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .«رانلل ةبجوملا ةلصخلاو

 .«اهيلع ىقسي يتلا لبإلا يأ» :(۳۳) ١/ 7٠١54 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (0)
 نم فورعم وه ام هدهوصقم سيل :)۳) 0/١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۳(

 .«اهموحش نم ًانهد انذختا :هانعم امنإو ناهدألا



 ءاجرلا باب م١ [لوألا باتكلا]
 ي ع ا ا ا الفل اكتمل تنل ل

 يف َلَعْجَي نأ هللا َّلَعَل ِةَكرَبلاِ اَهْيَلَع ْمُهَل هللا عدا َّمُث ْمِهِواَزَأ لضم ْمُهُعدا نكلو
 ْمِهِداَوْرَأ لضفب اَعَد مث ءُهطَسَبَك عظَب اَعَدَق ؛ْمَعَن» ل هللا لوُسَر َلاَقَك .ةكَرَبلا كلذ

 ىَلَع َعَمَتْجا ىَّنَح ةّرسكي ٌرخآلا ُءيجيَو رمت فب يِجَيَو ةَرُذ فكب ُءيجَي ُلُجَّرلا َلَعَجق

 «ْمُكَيَيِعوأ يف اوڏخ» :َلاَك م َقَكَرَبلاب هلك هللا لوُسَر اَعَدَ ٌريسي ءيَش كلذ ْنِم عطتلا

 اوُعِبَش ىٌح اوُلَكَأَو ُهوُؤَلَم الإ ءاَعو ٍرَكْسَعلا يف اوُكَرَت ام ىح مهتّيِعْؤأ يف اوُدَحَأَ

 ىَقْلَي ال هللا ُلوُسَر ياو هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدَهْشأ» :لكي هللا لوُسَر َلاَقَق ٌةَلْضَم َّلَضََر

 .ملسم هاور اةَّجلا ٍنَع َبَجْحَيك كاس َرْيَغ ٌدْبَع امهب هللا

 يوزقل يلصأ تنك“ لاف ارد هش نقم ومر و كلام نو داغ نعو 9

 لبق هايج ا ّىَلَع ٌقُْشَيَف «راطمألا ٍتءاَج اّذِإ ار ْمُهَنْيَبو ينيب لوحي َناَكَو «مِلاَس ينب

 ينيب يِذّلا يداَولا َّنِإَو يِرَصَب ٌتْركْنأ يٿٳ :ُهَل تلقف هلك هللا لوسر تج ءمهِدجْسم

 يف يص يِتْأَت َكَّنأ ُتْدِوَوَق رايج ا ّىَلَع ُنُشَيَف ٌراَطْمألا ِتءاَج اَذِإ ٌليسَي يِموَُق نيَو

 ركب وُبَأَو لك هللا لوسر اَدَكَف «لَمْفْأَس» :هلي هللا لوُسَر َلاَقَك ءىَلَصُم هذن ًاناكَم يِتْيَب

 :َلاَق ىح ُسِلُجَي ْمَلَك هَل ٌتْنِوَأَك لي هللا لوُسَر َنَدْأَتْساَو ُراَمّتلا ّدَتْشا ام َدْعَب هيض

 َماَقَك ءويف َيَلَصُي ْنأ ُبحأ يِذَّلا ناكَملا ىَّلِإ ُهَل ُثْرَشَأَك ؟َكِتيَب ْنِم َيَّلَصَأ نا بحث َنْيأ»

 هُتْسَبَحَف َمْلَس َنيِح اَنْمْلَسَو َمْلَس م ِنيَتَعكر ىَّلَصَق ُهاَرَو اَنْفَفَصَو َرَبَكَ لي هللا لوُسَر
 ْمُهْنِم لاج َباَنَف يجيب يف ا هللا لوُسَر َّنأ ٍراّدلا لهآ َعِمَسَف هُهَل ُعَنْضُت َةَريِزَخ ىَلَع

 كلذ :ُلْجَر لاق !ُةاَرأ ال ُكِلاَم َلْعَك ام جر َلاَمَع ْءْتْبَبلا يف ُلاَجّرلا َرْثُك ىح

 هلإ ال :َلاَق ُهاَرَت الأ كلذ َلّقَت ال» : ل هللا لوُسَر َلاَقَق ءةَلوسرو هللا بحي ال فام

 هدو ىَرَت ام شاو نح اّمأ ُمَلْعأ هَلوُسرو هللا :َلاَقَك «ىَلاَعَت هللا هجو َكِلَدب يغب هللا الإ

 ْنَم ٍراثلا ىّلَع مرح ْدَق هللا نإف» :ِهلكي هللا لوُسَر َلاَقَف !َنيقِفاَنُملا ىلإ الإ ُهَئيِدَح الو

 .هيَلَع قمم "هللا هجو َكِلَدِب يِنَتَْي هللا الإ هلإ ال :َلاَق

 .ةدحوم ٌءاب اهدعبو قوق ٍةانثملا ءاتلا ناكسإو ةلمهملا نيعلا رسكب :«ناّبِْع»َو

 ؛َلاَجِر باث :هلوقو .محّسب ُحَبْظُي قيقَد ىه :يازلاو ةمجعملا ِءاخلاب ُةَريِزَكْلا»َو
 ع

 .اوُعَمَتْجاَو اوُؤاَج ْيأ :ةثلثملا ءاثلاب

 .(۲۹۳) (۳۳) ۱۲۹/۲ ملسمو ,.(110) ١١6/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۷



 مزا هللا :َلاَقَف .ِهَلاَو ا :اََلَق «؟راتلا يف اهل اهَدَلَو ةَحراط َءَأْرَملا وِذه َنْوَرَتأ» : قلك هللا

 هلع قم کيا وزه نِ هدابوي
 َّبَتَك َقْلَكلا هللا َقّلَح اَمَل» : ا هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق بط ةريره يبَأ نعو - ۹

 لل ا ا ٍباَتِك يف
 .ِهيَلَع قمتم (يِبَضْع ْتَقَبَس» :ةياور يفو يش ْتَبْلَع» :ةياور يفو

 ئْرَج ةَ َةَمْحَّرلا هللا لَعَج» :لوقي هلي هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ءهنعو - 5٠١

 محارب ل ءزجلا َكِلذ ْنِمَق ٌلدِحاَو ًاءْزُج ضْرألا يف َلَوْنَأَو یر َةَعْسَي ُهَدْنِع َكَسْنأَك 5

o2هبيصن نأ َةَيْشَح اَهِدَلَو ْنَع اَهرِفاَح ٌةَباَّذلا َمَهْرَت یخ ٌقْيالَخلا ت ». 

 سنإلاو نجلا َنْيَب ٌةَدِحاَو ٌةَمْحَر اَهْنِم َلَوْنَأ ءٍقَمَحَر ةَكم ىَلاَعَت هللا نإ» :ةياور يفو
  ءاَهيَلَو ىَلَع ّش شخولا فوغ او َنوُمَحاَرَتَي اهو ءنوُفطاعتي اهبف ءماوَهلاَو مِئاهبلاو

 . هَلَع قمتم ل لا
 َّنإ» : لک هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنإ# كلذ يسرافلا َناَمْلَس ةياور ْنِم ًاضيأ ملسم هاورو

 اٍَماَيقلا موي َنوُعسِتَو ٌّعْسَيَو ب لكلا اهب اهب مح ارتي ٌةَمْحَر اَهّْنِمَق ٍةَمحَر ةكو ىَلاَعَت هلل
 قم مشل ضا او ِتاوَّمَّملا ىّ َمْوَي َقّلحخ ىَلاَعَت هللا ْنإ) :ةياور يفو

 ىلع ا تلت يق همر ضرألا يف اهني جك «يضزألا ىلإ املا ني ام ُقاَبْط
 ٍةَمحَّرلا وذهب اًهَلمكأ ٍةَماَيِقلا موي نا اذإق «ضْعَب ىَلَع اَهْضْعَب ريل او ُلشْحَولاَو ءاَمِدَلَو

 ٌدْبَع َبَتْدأ» :َلاَق «ىلاعتو كرابت وبر نع يكحي اميف كي َيبنلا نع «هنعو - 41
 نأ َمِلَمَك ءًابنُد يدبع َبَتذأ :ىَلاَعَتَو كرابت هللا َلاَقَف «يِبُْذ يل ْرِفْها ّمُهّللا : :َلاَقَك ابْنَ

  - ۸يراخبلا :هجرخأ ۸/٩ )5199(. ملسمو ۸/ ٩۷ )57204( )۲۲(.

  - ۹يراخبلا : هج رخ ١5“ /۹g (6°) 1EV /۹g (1۹44) 1۹/۴  (VETYT)ملسمو ۸/

  6)١هلا؟( )١5( و)١16(.

(*) (YVo)g )١9(و (1۷) (TV9) 41/۸ ملسمو »)٦۰۰۰( ٩/۸ يراخبلا : هجرخأ 30 
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 ءاجرلا باب ١ [لوألا باتكلا]
 ا ل

 ءيبنڏ يِل ْرِفْغا بر ْيأ :َلاَقَك ءَبَنْذاَك َداَع مٿ ءِبْنَذلاب ُدُحَأَيَو بنل ٌرِفْمَي ار هَ

 ءِبْنذلاب ُذُحَأَيَو ءَبْنَّذلا ٌرِْفَ ابر هَل نا َمِلَمَك «ًابنَد يدبع َبَنْذأ :ىلاعتو كرابت َلاَقَ

 .ِهيَلَع فتم (َءاَّش ام لَعْفيلَك يِدْبَعِل ٌتْرَفَغ ُدَك

 اهل رفغأ توكيَو ُبْيَذُي ءاذكه ُلَعْمَي ماد اَم : يأ «َءاَش اَم ُلَمْفَيْلَت» : ىَلاَحَت هلوقو

 اً ام مهن بولا نإ
 َبَهَدَل ءاوُبيڏُٿ ْمَل ْوَل وِدَيِب يِسْفَ يِذَّلاو» : 4 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنعو 2 ٢

 . ملسم هاور مهل رفعي «ىَلاَعَت هللا َنوَرِفْغَتْسَيَف َنوُبْنذُي موُقب ًءاَجَو کب هللا

 ا
 :لوقي ءم هللا لوسر تغمس :َلاَق « فو ديز نب دلاخ كوخ م نعود ۳

 .ملسم هاور مَ رفيف ورفيق نوي اقل هللا َقَلكَل نويد ا الوم
 ٍرْكَب وُبأ اَنَعَم لكي هللا لوُسَر َعَم ًادوُعُق انگ :َلاَق ءال ةريره يبأ نعو 9 4

 ّمطتقُي نأ ايس اَنْيَلَع أطباق ءاترُهظأ ِنَْب ْنِم 4 هللا لوُسَر َماَقَق مَن يف ءو ُرْمْعَو

 ُتْيَنَأ ىَّنَح ایک هللا ٌلوسر يِفَتْبأ ُتْجَرَحَ َعِزَف ْنَم وأ ُتْنُكَف اَنْمُقَف اَْعِرَمَك ءاَنَنوُد

 نمف ٌبَمْذا» :لكي هللا لوُسَر َلاَقَك :هلوق ىَلِإ ِهِلوُطب ٌتيِدَحلا َرَكَدَو . . .ٍراَصْنألل ًاطْئاَح
 8 رم وو رە

 ت 0 0 4 ت 4 م ط 0 9 ت ا سال مج 4

 هاور «ةنَجلاب ُهْرْشَبْف هبلق اهب انِقيَتْسُم هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهْشَي طئاَحلا اَذَه َءاَرَو َتِيِقَل

Eده شا ١ ١ هل ها  * 

 يف كك هللا لوق الت هيي ئبنلا نأ : ايو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو- 6

 م > طخ 00 هس ص سرب طع مص مس نس ىو رص ركع چ وک م نا

 «ةيألا حمد :ميهاربإ] ىم ههَنِإَف نعت نف سالا نم اريك َنللضأ نإ برو : ي ميهاربإ
 € تهمس یر

 دم رص ص ا 78 كلا ا 4 7 4

 ع ع © يكمل ريما تنأ كنإف مهل رفعت نإو كدابع منك مهبذمت نإ : لب ىسيع لوقو

 ريا هد سر رڪ شا 22 م سوا سو تو لا يا ا
 «ليربج اَي» : ذك هللا لاقف ءىكبو «يتّمأ يتّمأ ٌمُهَلملا» :َلاَقَو هيدي عفرف ٠٠۸[ :ةدئاملا]

aSر 2 و  Toوع ر 0 م  crfَسالَبَص 2  

 كك هللا لوسر هَرَبْخَأَف «ليربج ُهاَنْأَف '؟هيكْبُي اَم ُهّْلَسَف  ْمَلْعَأ َكّبَرَو  ٍدَّمَحُم ىَلِإ به ذا
5 Rs سا fo 2? ت a AT {of Rr انإ :ْلَقَف ءِدَّمَحُم ىَلِإ ُبَمْذا «ٌليربج اَي» :ىَلاَعَت هلا َلاَمَق  ُْمَلْعَأ َوُهَو  َلاَق امہ 

 ملسم هاور «كءوست الو َكِتْمَأ ىف ٌكيِضرْتَس .

 )۲۷٤۹( )١١(. 55/8 ملسم :هجرخأ ۲

 .(9) )۲۷٤۸( 95/8 ملسم :هجرخأ _ ۳

 .(01) (۳۱) ٤٤/١ ملسم :هجرخأ - ٤

 )۳٤١(. (۲۰۲) ۱۳۲/۱ ملسم :هجرخأ 66



 نيالا شا
 ايه :َلاَقَف ءٍراَمِح ىَلَع ةا يلا فذر ْتْنُك : لاق هيض لبج نب ذاعم و 0004

 ُوْسَرَو هللا :ُتْلُق ؟هللا ىَلَع داملا ىح اَمَو ؟ووابِع ىَلَع هللا ُنَح اَم يِرْدَت ْلَه ُّداَعُم
 ٍداَبِعلا َّقَحَو اعيش هب اوُكِرْشُي ذلو هودي نأ داّبعلا ىّلَ وللا َّنَح نإف» لاق
 ؟َساَّنلا رشَبَأ الفأ هللا لوُحَر ا :ُتلقف اعيش وب كرش ال ْنَم َبْذَعُي ال نأ هلل

 .هيَلَع ندم اوكي مهر الد : لاق

 ا اد مِلْسُملا» :َلاَق دي بتلا نع ءا بزاع نب ءاربلا نعو - ۷
 لآ هلا تب :ىَلاَعَت هلوق كلذف .هللا لوُسَر ًادّمَحُم َنأَو هللا لإ َهَلِإ ال ْنأ ُدَهْشَي

 .ِهمَلَع یم 100 : ماریا 4ةرخألا فو ايدل يَا يف تاقا لولا اوما
 ةَنَسَح َلِمَع اإ َرِفاَكلا نإ» :َلاَق ا هللا لوُسَر نع هلو سنأ نعو - ۸

 قَرِخآْلا يف ِهِتاَنَسَح ُهَل ُرِخَدَي ىَلاَعَت هلل َّنَك ُنِمْؤُملا امو ايندا َنِم َةَمْمَظ اهب ب موطأ
 .«ديَعاط ىَلَع ايلا يف اقر ُهبقُْيَو يو

 يف اهب ىَّرُجَيَو ءاّيْنّدلا يف اهب ىَطْعُي ةئسح ًانيؤُم ْمِلظَي ال هللا َّنإ» :ةياور يفو
 ىَلِإ ىَضْفأ اذِإ ىَّنَح ءاّيْنّدلا يف ىَلاَعَت لي ام ياحي قو ةزاكلا ناو قرخآلا
 .ملسم هاور اهب ىّرْجُي ٌةَئَسَح هَل نكي ْمَل ةَرخآلا

 ٍلََمَك ٍسْمَحْلا ِتاَوَلَصلا َلَثَم» :كي لع هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهن#ذ رباج نعو - ۹

 لیتغی ْمُكدَحأ باب ىَلَع رع راج ره dO رگ هِي ب
 .ريثكلا : «رمَعلا»

 ٍلُجَر ْنِم ام) :لوقي ي هللا لوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق او سابع نبا نعو - ٠
 و رعب

 هللا | ُمُهَعَفَس 1 لإ “ایس للاب َنوُكِرْشَي ال ًالْجَر َنوعَيرأ هتّراَج ىَلَع موفي تومي ٍمِلْسُم

 . ملسم ر هيف

 ٤۳/۱ )۳۰( )٤4(. ملسمو .(586557) ٤/ ٣ يراخبلا :هجرخأ _ 5

 .(۷۳) (۲۸۷۱) ١57/8 ملسمو ,((1549) ٠٠١ /5 يراخبلا :هجرخأ - ۷

 .(هال)و (01) (۲۸۰۸) ۱۳۵ /۸ ملسم :هجرخأ -4

 )۲۸٤(. (558) ۱۳۲/۲ ملسم :هجرخأ - 6

 .(05) (958) ٥۳/۳ ملسم :هجرخأ _ ۰



 ءاجرلا باب ۵١ [لوألا باتكلا]
 ج ا 2225252 5 ل

 ْنِم ًاَوُحَن ةف يف لكي هللا لوُسَر َعَم انك :َلاَق ؛هو دوعسم نبا نعو 5١

 نأ َنْوَصضْرَتأ» :َلاَق .ْمَعَن :اَنْلُق (؟ةّنَجلا لها عبر اونون ْنأ َنوَضْرَتأ» :َلاَقَك «َنيِعَبرأ

 نأ وُجْرَأل ينإ ويب ٍرّمَحُم ٌسْفَت يِذَّلاَر» : لا ءْمَعَن :اَنْلُق «؟ِةّنَجلا لهآ كلت اوتو

 لها يف مُثنأ امو ٌةَمِلْسُم ٌسْفَ الإ اَهُلُخْدَي ال جلا َّنأ كلذو ةَّنَجلا لْهأ فض اوُنوُكَت
 رولا دلج يف ءاكوتلا رعاك ذأ «ووسألا رولا لج يف ِءاَضبلا شل الإ كرش
 .هيَلَع قمم «رمخألا

 ْمْوَي ناك اَذِإ» : ي هللا لوُسَر َلاَك :َلاَق هڪ يرعشألا ىسوم يبأ نعو - ١

 .«ِراتلا َنِم َكُكاَكِف اَذَه :ُلوُقََك ءًابنارْصَت وأ ًابدوُهَي مِلْسُم ّلُك ىَلِإ هللا َعَكَد ِةَماَيِقلا

 َنيِمِلْسَملا َنِم سان ٍةَماَيِقلا ْمْوَي ُءيَي» :َلاَق لكك َيِبَّنلا نع هُهْنَع ةياور يفو
 .ملسم هاور مهل هللا اَهُرِفْغَي ٍلاّبجلا لام بوند

 هاتعم (ِراَثلا نِم َكُكاَكِف اَذَه :ُلوُقَيِ :ًايناَرْصَن وأ ًايدوُهَي مِلْسُم ّلُك ىلإ َعَنَد» : هلوق

 ِراَّثلا يف ُلِزْنَمَو َوّنَجلا يف ٌلْرْنَم ٍدَحَأ ٌلُكِل» : 4ظ ةريره يبأ ثيدح يف َءاَج اَم
 ىنعمو «ورفكب َكَِذِل ٌقِحَتْسُم ُهَّنأل ؛ِراَلا يف ٌرِفاَكلا ُهَمَلَح َةّنَجلا َلَكَم اإ ُنيْؤُملاَك و مب يهدم

 هنن ست مسه ل 5 & ا كو مال ت يي # نے ےھت خا 3
 رانلل ردق ىلاعت هللا نأل ؛ككاكف اذَهَو ءرانلا لول اضرعم تنك كنأ :«ككاكف»

 ّس 2 ٠ ق ر ° ؟ رس م ع مع ی و را ی ا ر اک ییا کدر

 كاكِفلا ىنعَم يف اوراَص «مِهرمكو مهبونذب ٌراَمَكلا اهل اَذِإَف ءاَموَلْمَي ادَدَع

 . ملعأ هللاو الل

 هموم و

 ْمْوَي ٌنِمْؤَملا ىَنْدُيا :لوقي اي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق اهو رمع نبا نعو 48#
 م كس 6< ۰ 5 3 ا م قص م تر 2 تھ تص

 فرعتأ ؟اذگ َبْنَذ فرعتأ :ٌلوقيف ءوبوثذب هررَقيَ يلع هفت ْعَضَي ىَّنَح ِهُبَر ْنِم ةّماَيِقلا
o2 

 كل اًمَرِفْغَأ انأَو ءايندلا ىف َكّيَلَع اًهتْرَمَس دق ىنإف :َلاَق فرعا ِّبَر :لوقيف ؟اَذَك بْنَ 2 5 q2 ها” ووك ےک وے 4 املي 11 «٠ ® 25 5 مك 9

 قورو رر ووټ ل وو
 .هتمحرو هرتس : (هفنك»

  - 4١يراخبلا :هجرخأ ١77/48 )1٥۲۸(« ملسمو ۱۳۸/۱ )۲۲۱( )۳۷۷(.

  . ۲ملسم :هجرخأ ۸/ )59( )۲۷۹۷( ۱۰٤.(01)و

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ ٦/٩۳ )٤1۸٥(« ملسمو ۸/ ۱۰۵ )۲۷۹۸( )٥۲( .

 )١( ةياهنلا .برعلا تويب نم وهو ريدتسم ريغص تيب يأ ٤/ ١.



 يعامل شا
 الب َىِبّنلا ىَتأَف لبق ةأَرْما نِم َباَصأ ًالجَر نأ : هال دوعسم نبا نعو - 5

 نهدي تنسف َّنِإ لل م انَلْرَو راب قرط َهَلَصل قوم :ىَلاَعَت هللا َلَّرْنَأَف «هربخأف
 اگ لأ نجلا َلاَق ؟هللا لوُسَر اي اذه يلأ : لجرلا َلاَقَق عى. :.رثمر باسل
 1 هوو

 . هيلع
 م

 ءهللا لوُسَر اَي :َلاَقَف ف يبتلا ىلإ لجر ءاج :َلاَق هلو سنأ نعو _ ٥
 نق الك هالك الرش عما لصف ا تكف
 َتْرَضَح له» :َلاَق . هللا َباَتِك يف ْمِقْأَك ًاَدَح ٌتْبَصأ ين ورا :َلاَق اللا
 .هيَلَع قمم ؛َكَل رِفُع ذق» :َلاَق .ْمَعَن :لاق ؟ةالصلا اَنَعَم

 ٌيعرّشلا ّدحلا ٌداَرُملا سلو َريِزْعتلا ُبِحوُت ٌةَيِصْعَم :ُهاَنعَم ؛ًاًدَح ٌتْبَصأ» :هلوقو
 ُدوُجَي اَلَو قالصلاب صَمْت ال دودحلا وه َّنإف ءاَمِِريَغَو رمخلاَو ىَنّزلا ّدَحَك َيقيِقَحلا
 . اًهُكرَت ماّمإلل

 ةلكألا َلُكاَي ْنأ ِدْبَملا ٍنَع ىَضْريَل هللا َّنإ» :ِهِلكك هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق ءهنعو - 75
 .ملسم هاور كاَهْيَلَع ُهُدَمْحَيَك َةَبْرَشلا َبَرْشَي ْوَأ اَهْيَلَع ُهُدَمْحَيَ

 ا :ََوُشَعلاَو ٍةَودَكلاَك لكألا َنِم ٌةدحاولا ٌةرملا يهو ةزمهلا حتفب :«ةلكألا»

 ٍليّللاب هدي طس ىَلاَعَت هلا نإ :َلاَق فل يلا نع نع «هيَو ىسوم يبا نعو - ۷
 ْنِم ُسْمّشلا َعْلطَت ىح ءليَللا ء ميسم م َبوُتَيِل ٍراَهّتلاب هدي طسْبيَو و «راهتلا ٌءيِسُم بويل

 . ملسم هاور «اًهبرْغَم

 :َلاَق «هفط َيِمَلَسلا  ءابلاو نيعلا حتفب - ةَسْبَع نب ورمع حيجن يبا نعو - 8
 ْمُهَو يش ىَلَع ا ْمُهْنَأَو قَلاَلَض ىَلَع َناّئلا نأ ٌنظأ ِةّيِلِهاجلا يف اًنأو تنك
 ُتْنِدَقَف ءيِتَلِحاَر ىَلَع ُتْدَعَتُك ءاراّبخأ ُريْخُي َةَكَمِب ٍلُْجَرِب ٌتْعِمَسَ «َناّنؤألا َنوُدْبمَي

 يَلَع تلح ىّ دع ُتْفلَطَلَتَف ُهُموَق ِهيَلَع ٌءاءرج ًايِفْخَتُْم اک هلل ٌلوسر اًذِإف ءهيَلَع و 5 00

  _ ۴٤يراخبلا :هجرخأ ١4١/١ )055((, ملسمو ۱۰۱/۸ )۲۷٦۳( )۳۹(.

 ٥ يراخبلا :هجرخأ د٠١5/8 9 )1۸۲۳(« (؟0/58) ۱۰۲/۸ ملسمو )٤٤(.

 ١ _ ثيدحلا رظنا )١150(.

 )١5(. ثيدحلا رظنا 7 ۷

 )۲۹٤(. (۸۳۲) ۲۰۸/۲ ملسم :هجرخأ - ۸



 ءاجرلا باب ١ [لوألا باتكلا]
 تيت يي 2222222 2 ري يا

 هور 3

 تلك يز : لاق ؟ےبن : ٌتْلُق «ّنِبَ ايزل لاق 9 تنآ ام: هل لقت هب

 اَل هللا َدَحَوُي ناو "ل :ماعزألا ةا يكس :َلاَق ؟َكَلَسْرَأ ءْيَش يابو

 E N E ردت كلل وك نذذن

 ىَرَت الأ ءاَذَم لقرب كلف طلت ذل كنز :َلاَق ءَكْعِبَّتُم ينإ :ٌّتْلُق “او ٌلالبو

 :َلاَق (ينيئاَف ٌتْرهَظ ْدَك يب َتْعِمَس ادق َكِلْهأ ىلإ عِجْرا ٍنِكَلَو ؟ساّنلا لاحو يلا

 :ثلقف «ةئيدَملا يلخأ نت مق ىح تيما قي ل هللا لوسَر ميكو يِلْهأ ىلإ ُتْبَهَدَ
 َهَلْمَك هموق دارأ دقو «عارس ِهيَلِإ ساتلا :اولاقف ؟ةَئيِدَملا َّمِدَك يِذَلا لْجَرلا اَذَه َلَعَك ام

 ؟ينُفِرَْتَأ هللا لوُسَر اي اي :تلقف ءهيَِلَع ٌتْلَخَدَق «ةئيدملا تُم ا

 َكَمَلَع مَع ينروخأ E : تلقف :َلاَق «ةّكمب ينَيَمَل يِذّنا َتْنأ مَع :َلاَق

 ىّنَح ةاَلَّصلا ِنَع ْرْصْقا مل «حْبُّصلا الص َلَص» :َلاَق ؟ٍةاَلَّصلا ِنَع ينْربْخَأ ُهلَهَجَأو هللا

 هل حسب طيح ءناقيف رق ني حطت مح عفت اهات ین دي َديِق ٌسْمْشلا َحَِْرت

 رصف مث مث «ينرلاب للا لوسي ىَنَ ٌةروُصحَم وهف ءالكلا نإ لص مَ د ناّمُكلا

 ٌةدوُهْشَم ًءالَّصلا نإ َّلَصَق ُءْيَملا َلَبْقأ اًذإف ءُمّنَهَج "ُرَجْسُت ذعنيح هتاف قالصلا ن

 ُبْرْغَت اهَّنإف ءُسْمّشلا َبْرْفَت ىح واللا ِنَع ٌرصْقا مت هًرصعلا يّنَصُت ىك ٌةَروُضحَم
 ينثدح ٌءوضولاف «هللا َِبَن اي :ٌتلقف لاك تانك اهل ذنب لكي ناف اق

 رح الإ رنتي ی ُقِشَْْسيَوٍضَمْضَمَتيِك هءوُضَو ُبَرَقُ لُجَر مكن اَم» :َلاََك ؟هْنَع

 اياَطَح تر الإ «نيقفرولا ىَلِإ هيدي ّلِسَْي مث ءءاَملا َحَم ويحل فار ْنِم ِههْجَو اًياطَح
 عَ هِرْغَش يفارظا نم ويار اياطخ ثخ الإ سار ُحَسْمَي م ءءاملا عم ولاا نم هيد

 نات ءءاملا َحَم هلماثأ ْنِم هْيَلجِ اًياَطَح ْثَدََح الإ «ِنْيَبْعَكلا ىلإ هيمدق لسغي م عاملا

 هلل هبلق عرفو لأ ُهَل َوُم يذّلاب ُهَدجَمو هَلَع ىنئأو ىلا هللا دو ءىّلَصَ َماَق ّوُه

 أ هتدلو موي هتئيهك ِهيَكيِطَح نم َفرَصنا لإ ءىَلاَعَت

 وع و

 نبأ هل ناتف الك هلآ كوخ جای اا أ فيدحلا ذيب ةقيغ وک قو

 ا اَذَه ىظْعُي ٍدحاو ماقم يف !لوقت EEE و ورشا اك عاق
 ٤ء ر 5 88
 E اح يب اَمَو ات «يِوظَع َّقَرَو «ينِس تربك دقل ةَماَمَأ اَيأ اي :وُرْمَع

 )١( ةياهنلا .ةكئالملا اهدهشت يأ ۲/٠١١ .

  (۲)ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ۸۳۲( 7١5/9(: «ًاغيلب ًاداقيإ اهيلع دقوت : هانعم) .



 فش ب ل فر ا
 الإ لک هلا لوُسَر ْنِم هعمسأ ْمَلْوَل ی هللا لوُسَر ىلع الو «یلاَعَت هللا ىَلَع َبِذْكأ
 نم رّدكأ ُهُيعمس يّنكلو «وب ًادبأ ُتْنَّدَح اَم  تاّرَم َعْبَس َّذَع ىَّنَح - ئالت وأ ِنْتَرَم وأ هرم
 .ملسم هاور . كلذ

 : يأ ءءاملُت ٍنزو ىَلَع دملابو ةمومضم ميجب َوُه ؛هّموُق هيَلَع ٌءاءَرجج» : :هلوق

 ةريغو '”يِدْيَمَحلا هاورو ٌةروهشملا اواو او غ نول نورس اج
 وب وپ ْمُهرِبَص لیع ذك همَهو مَع وو ٌباَضِغ هانعم :َلاقَو ءةلمهملا ءاحلا رسكب ؛ٌئاَرِح
 مَع ْوَأ ملأ ْنِم ضقت اإ فرخ هیج رک :مهلوق نم :مهماسجأ يف را ىَّنَح

 . ميجلاب هن ٌحيحَّصلاو ءووحنو

 لئنيح هنأ :هاتعمو ؛ليثمتلا ڈارملاو وار يتيحات يآ «ناطبش يرق نبي : ال هلوق
 .َنوطْلَسَتيَو ُةُيَعيِشَو ُناطِيَّشلا رح

vS 
 َوُهَو ءاخلاب حيحصلاو «ميجلاب «تّرَج» مهّضعب هاورو «تطقس ْيأ : ةمجعملا ِءاخلاب ٌوُه
 .ٍفنألا فرط :ُةرَلاو ,ئذأ نِ وفنأ يف ام جرختسُي يأ (رثيف» :هلوقو .روهمجلا ةياور

 ىَلاَعَت هللا دارا اًذإ» :َلاَق ف يِبنلا نع ها د يرعشألا ىسوم يبأ نعو - ۹
 وَما لَم ءارأ ااو ءاهْبدَي نيب ًافلسو اطر اَهَل هلعجق ٠ ءاهّلْبَم اًهّيِبن ضَبَق «ة مَ ةمحر

 رنا اوَصَعَو وُب َنيِح اهكالهب ُهئيَع رقاَك ري يح َوْهَو اهكلهاك يح اهيو اهبڏَڪ
 . ملسم هاور

 ءاجرلا لضف بايه"

 يصب هللا تإ هللا کل ترم شواو :حلاصلا ٍدبعلا نع ًارابخإ ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ء[45-40 :رفاغ] ا ا ِتاَعيَس هَل هلقوف 4 69 داب ولاب

 َدْنِع انآ : ني هللا َلاَق» :َلاَك نَا هِي هللا لوسر نع ءا ةريرع بأ نعو

 £ 2 3 1 1 ب حرفا هلل شاو يترگڏي تْيَح هعم انأَو «يب يِدْبَع ٌّنَظ

  39 ۹ملسم :هجرخأ 59/0 )۲۲۸۸( )۲٤(.

  - 4٠يراخبلا :هجرخأ ١51/9 )0505(, ملسمو ٩۱/۸ )57196( )١(.

 )۳٠۷١(. «نيحيحصلا نيب عمجلا» هباتك يف ٤۸۸ ٥) ت) حوتف نب دمحم ثّدحملا مامإلا )00

 . ۹۸/۳ ةياهنلا .هريغو ناويحلا نم ىنتقُي ام لك نم ةعئاضلا يأ (۲)



 ءاجرلا لضف باب 8؟ [لوألا باتكلا]

 ُتْنَرَقَ ًاعاَرؤ ّىَلِإ ٌبّرَقَت ْنَمَو ًاعاَرِ ِْيَلِإ ُتْبَرَقَت ًارْبِش يلا بر  ْنَمَو «قالفلاب "':ُهَتَلاَض
 تاياور ىدحإ ظفل اذهو «هيلع ٌقفتم ُلورَه أ دبل ُتْلَبْأ يِشْمَ دمي ىلإ َلَبْكأ اَذِإَو .ًاعاب ِْيَلِإ

 . "”هلبق ناثلا يف هنوف مدقتو .ملسم

 «"ثيح» ةياورلا هذه يفو «نونلاب «ينركذي نيح هعم انأو» :نيحيحصلا يف يورو

 .حيحص امهالكو ءاثلاب

 ماي ٍَنالَتب ِهِتْوَم لبق لك هللا لوسر عمس هنأ : : او هللا دبع نب رباج نعو - ١

 00 هاور «ّكي هللاب ّنطلا م نيش وو الإ ْمُكَُدَحَأ َنَتوُمَي ال لق

 اق» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس :َلاَق هبط سنأ نعو - ۲

 ْوَل مَآ َنْب اي 9 بأ الو كن ناگ ام ىلع َكَل ُتْرَمع يَتْوجَرَو يتوعد ام ك مآ
 ل ا .يِلاَأ لَو َكَل ُتْرَفَع ييترَقتشا م فامسلا َناَنَع كبوتُذ تْعَلَي

 هاور ةَرِفْغَم اهباَرُقب كيال اعيش يي كرست ال قل ءاياطخ ٍضْرألا باَرُقب يني

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 َتْعََر اّذِإ ره :ْيأ ءاَهْنِم َكَل َّنَع اًَم وه :ليق ءنيعلا حتفب «ءامسلا ْناَنَع»

 مضلاو ءاهرسكب :ليقو ءفاقلا مضب «ضرألا ٌبارُقدَو .ٌباَحَّسلا وه :ليقو ءٌكَسْأَر

 . ملعأ هللاو اها تراش اه وهو نيشأو حصأ

 ءاجرلاو فوخلا نيب عمجلا باب .ه*

 ُهُقْوَح نويَ ايجار ًافئاَح َنوُكَي نأ هِيَّحِص ٍلاَح يف ِدْبَعْلِل َراَيْخُملا نأ ْمَلْعا

 باتكلا صوصن ْنِم عْرَّشلا ٌدِعاوقو ءءاِجّرلا ٌضَحمُي ٍضَرَملا ٍلاَح يفو «ءاوس ُهواَجَرَو
 . كلذ ىَلَع ٌةرِهاظتُم َكِلَّذ ِرْيَغو ِةَنّسلاو

 لاقو «عوو :فاّرعألا] ا موق ال 1 الإ هلآ ر ُنَمَأَي 000 ا هللا َلاَق

 موي :ىَلاَعَت لاقو «ہv :یعرپر «كورفكلا مولا الإ ل حت ني سني ال / نإ : ىَلاَعَت
 ص و - ر roecr وعور عدم
 e س

 هنو باقِعلا عيرسل کبر 5 :ىَلاَعَت لاقو ه6. :ناَرمِع لآ جر دوسو هوجو ضي

  - 0١ملسم :هجرخأ ۸/ ۱٦١ )۲۸۷۷( )85(.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )٠٤١( يذمرتلا :هجرخأ - ۲

 .رذ يبأ نع (417) ثيدحلا رظنا )١(



 ا
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 ویچ یل راجفلا نو میو یل راربالا نإ م : ىلاعت لاقو «[151/ :فاّرعألا] د ر
 2 . 22< چ 2 ام 1 aE ےک

 تشيع يف وهف © ,هنیزاوم تلق نم اما :ىلاعت لاقو «ع,4-١+ :راطفنالا] ©
 3 أ 1 سس e 03234 ها "6 ال

 تاياللاو [5-8 :ةَمراقلا] 4 هيوام هما زوم تهفح نم امأو 9© ٌةَِيِضضاَر

 .ةيآ وأ تايآ وأ َنْيتَنِرَتْفُم نْيَتبآ يف ءاجرلاو ُفوَحلا ٌعمَتْجَيَف .ٌةريثك ىنعملا اذه يف

 هللا دنع ام ُنِمْوُمْلا ُمَلْعَي ْوَل» :َلاَق يلب هللا لوسر نأ : طظ ةريره يبا نعو - ٣
PE20 و هةر هك 2 ت  erol7 ت  

 ام ٍةَمْحَّرلا َنِم هللا َدْنِع ام رِفاَكلا ملْعَي ولو ٌدَحَأ ِهِيْنَجِب عم ام «ةَبوَقعلا َنِم

 .ملسم هاور (دَحأ هيج

 يِنوُمُدَك :ُتلاق ةَحِلاَص ُتَناَك ْنِإَف ءْمِهِقانعأ ىَلَع ُلاَجّرلا ٍوَأ ُسماَنلا اَهَلَمَتْحاَو ٌةزانجلا
 لك اهتوص عمسي ؟اهب نوبهذت نيا !اهليو اي :تلاق .َةحِلاَص ريغ تناك نإو ,ينزومدق لك or امهم < وع 2 for Oe erf 2 E كج 2ا٤
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 .يراخبلا هاور ؛َقِعَص ُهَعِمَس ْوَلَو ,ناسنإلا الإ ِءْيَش

 ْمُكِدَحأ ىلإ ُبرْفأ ُةََجلا» :ِلكك هللا لوسر َلاَك :َلاَق ءب دوعسم نبا نعو - ٥

 .يراخبلا هاور «كلذ لم ُراَنلاَو هِلْعَت ِكاَرِش ْنِم

 هيلإ ًاقوشو ىَناَعَت هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف باب ٤.

 ۰۹ :ءّرسلا» 402 8 رشح ْرْهُدِرَيَو ترکیب نادال وخوا :ىّلاَعَت هللا لاق

 .ى..-ه. :مهتلا € کب الك کشد @ جتن تیرا اذه نیا : ىَلاَعَت لاقو
 اَب : تلق «َنآْرَقلا ىلع ْأَرْقا» : لكي سلا ىل َلاَق :َلاَق بلو دوعسم نبا نعو -

 ج > سم مو ° ل 3 1 رم A ofr ه مكس . ٤
 ٌتْأَرَقَف «ىريغ ْنِم ُهَعَمْسَأ نأ ٌبِحأ ىنإ» : لاق !؟لزنأ كيلعو .كيلع ارقا هللا لوسر

 سو ر

 وسبب َمّمَأ لک نم ات اإ تيد :ةيآلا هذه ىلإ ٌتْنِج ىح ءِءاَسّنلا ًةروس ِوْيَلَع رايهسب

 اذإف ِهْيَل
 فرد 6© اَديِبَس كلْؤتَم لع كب انجو .. ١ لاق «نآلا َكبْسَح» :َلاَق  A ESA & AEEميم ° NT u MAA 2 ۾ ر

 هيلع قفتم .نافرذت هاَنْيَع .  , 0 oموس اخ

 .(۲۳) (۲۷۵۵) ٩۷ /۸ ملسم :هجرخأ - ۳

 ۱۲٤/۲ )۱۳۸١(. يراخبلا :هجرخأ _ ٤

 )٠٠١(. ثيدحلا رظنا - 6

. (TEV) )١م( 140/۲ ملسمو »)٥۰۰( ۲٤۱/يراخبلا :هجرخأ ٦١ - 5 



 هيلإ ًاقوشو ىلاعت هنلا ةيشخ نم ءاكبلا لضف باب 84 [لوألا باتكلا]

 ءطَق اَهّلْثِم ٌتْعِمَس اَم َةَبظُح هلي هللا لوسر بطخ :َلاَق با سنأ نعو - ۷

 لوسر ٌباَحْصْأ ىلَمَمَف :َلاَق «ًاريِثَك ديكو اليل متحصل ٠ ءملْعَأ اَم َنوُمَلْعَت ْوَل» :لاقف

 .يفْوُحلا باب يف هناي َقِبَسَو . هلع قفتم . ٌنيِنَح ْمُهَلَو ءمُهَهوجو ةا هللا

 یگ لج راثلا جل الد : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق ؛ هيلو ةريره يبأ نعو - €۸

 مته ناتو هللا ليبس يف ٌراَبُ ځه اكو ءٍعْرّضلا يف ُنَبَلا دوي ٿڪ وللا ةَيشَح ةيشح ْنِم

 .(جيحص ٌنَسَح ٌثيدحا : :لاقو «يذمرتلا هاور

 الإ ّلِظ ال َمَْي ِهَُلِظ ىف هللا ُمُهَّلِظُي ٌةَعْبَس » : ملك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 2 48
 ؛دجاَمعلاب ولع هک ُلَجَرَو ءىَلاَعَت و للا اب يف ُأَشَن ٌباَشَو ءٌلِواَع مام :ُهَّلِظ ر 2 52 مر یخ }27 8 000 - ا 2

 ٍبِصْنَم تاد ٌةآَرْما ُهْنَعَد ُلُجَرَو ْيَلَع اََّرَمَتو ِهّْيَلَع اَعَمَتجا هللا يف اًباَحَت ِناَكْجَرَو

 ام هّلاَمِش َمّلْعَت ال ىٌح اًماَقْخاَف ٍةَكَدَصِب ٌقَّدَصَت لرو هللا ُفاَحَأ يئإ :لاقُف ءِلاَمَجَو
 وو 0 ەم
 يلع فخم دم ام تضافف ًايِلاَح هللا ركَد لجَرَو «هنيِمي قفنت

 اعمق درس ثنا اک ريخّشلا نب هللا دبع نعو - ٠
 يلب < َّنِم "ٍلَجْرِولا ٍزيِز اک ۶ ٌريِزأ هِفْوَجِلو

 . حيحص دانسإب لئامشلا يف يذمرتلاو دواد 5 هأور حيحص ثيدح

 قو هللا نإ : هل بعك نب يال 4 هللا لوسر لا :َلاَق هنو سنأ نعو - ۱

 «(مَعَن١ :َلاَق ؟يِناَّمَسَو :َلاَق [ :ةسيبرو اورق َنِدْلا نکی رل ا ارقا نا يتم

 .(501) ثيدحلا رظنا - ۷
 ةظفللا ىلع ترصتقا هجام نبا ةياورو )*١5(. يذمرتلاو )۲۷۷٤(« هجام نبا :هجرخأ _ 4

 .ثيدحلا نم ةيناثلا

 )۳۷١(. ثيدحلا رظنا - ۹

 يف يئاسنلاو «يقيقحتب (۳۲۲) «لئامشلا» يف يذمرتلاو )4٠٤(. دواد وبأ :هجرخأ _ ٠

 .(ه:ه) «یربکلا»

 .(557)و )۲٤٥( (1419) ۱۹۰ /۲ ملسمو «(۳۸۰۹) ٤٥/٩ يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 )١( ةياهنلا .ءاكبلاب يلغيو هفوج شيجي نأ وهو ءاكبلا توص :يأ ١/ 45 .

 ةياهنلا .ءاملا هيف ىلغي يذلا ءانإلا :يأ (؟) ٤/ 716.



 نينا نت 0

 انب ْنِلَطْنا : لل هللا لوسر ةافو دعب ءا ءَّرَمُعِل ركب وبأ َلاَق :َلاَق ءهنعو - ۲
 ءْتَكَب اَهْيْلِإ اًيَهَتْنا اًمْلَف ءاهّروُزَي لكي هللا لوسر ناک امك ءاَهرورَت انور نمي ما ىلإ 8 >5 ر0 2 يع ا e A 3 ا مس سو 3

 ام :تلاق ا! هللا لوسرل ريح ىَلاَعَت هللا َدْنِع اَم نأ َنيِمْلْعَت اَمأ ؟ِكيكْبي اَم :اهل الاقف
 دق َيْحَوْلا نأ ىكبأ ينِكلَو ل هللا لوسرل ٌرْيَخ هللا َدْنِع اَم نأ مَع نوكأ ال ْنأ يكن
 قبس دقو «ملسم هاور .اَهَعَم ِناَيِكْبَي الَعَجَف ءِءاگبلا ىَلَع امُهْتَجِّيَهَف ؛ِءاَمَّسلا َّنِم َمَطَقْنا

 .ريَحلا لهأ ٍةَرايِز باب يف

 ىف هل ليف ُهُعَجَو لي هللا لوسرب دشا امل :َلاَق ءو رمع نبا نعو - ۴۳
- 

 ركب اأ نإ : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف «ساّئلاب ٌّلَصُيْلَك ركب اَبَأ اورُم» :لاقف ءٍواَلَّصلا
 ص

 . لَصْيلَق ُهوُرَم» :لاقف ءٌءاَكْبلا ُهَبَلَع نآرقلا أرق اَذِإ «قیقر لجر 3 رع ل 2 لوا 82 و

 وْسُي ْمَل َكَماَقَم ماَق اَذِإ رْكَب اأ نإ :تلق :تلاق ءا ءةشئاع نع ةياور يفو

 يلق ندم تالا نف الا

e هل ١ َيِتأ 5# فوع نب نمحرلا دبع نأ :فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نعو ١ - ٤ 
  ۰هس ماو و 57 م  of 0 54ه

 هل دجوي ملف يئ ريح وهو .هكلط رْيَمَع نب ٌبَعْصَم لق :لاقف ءامئاص ناكو ماعطب

 ادب هاجر اهب يطع ْنِإَو ؛هالجِر ْثَدَب ُهّسأَر اهب يطع ْنِإ درب ال ويف ُنَمَكُي اَم
f 16 07 7 8 22 rانيِشَح ْدَق  اًئيِطْعَأ ام اَيْنَذلا َنِم اًئيِطْعَأ :َلاَق وأ - طيب اَم اًيْنَدلا َنِم اتل طِسُب مث ءهَسْأَر 26 ا غ 20 5 1 6 همم  

 ب َلَعَج م ءال تلج اَئاَنَسَح نوک نأ .يراخبلا هاور .ماعطلا رَت ىتح
 4 AR ا وس 2 0

 سيل» :لاق لكي يبنلا نع « هيلو يلهابلا نالجع نب ّيَدَص ةمامأ يبأ نعو 2 ٥
 اس عل وس كر سم ف ° wt , ora Olu و 2 ا مه 0ه
 مد ةَرطقو للا ٍةَيْشَح ْنِم عومد ةرطق :نْيَرثأَو ِنْيَترطق ْنِم ىلاَعَت هللا ىلإ ٌبَحأ ٌءْيَش

 ص

 .(”5590) ثيدحلا رظنا - ۲

 .رمع نبا نع (187) ۱۷۳/۱١ يراخبلا :هجرخأ - ۲۳

 .ةشئاع نع (45) )٤۱۸( ۲۲ /۲ ملسمو «(1۷۹) ۱۷۳/۱ يراخبلا : هجرخأو

 )۱۲۷١(. 98/7 يراخبلا :هجرخأ - 4

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )١179( يذمرتلا :هجرخأ - ٥

 )١( ةياهنلا . بارعألا هسبلت «روص هيف عبرم دوسأ ءاسك :ليقو ؛ةططخملا ةلمشلا :يأ ٠١١/١ .



 2< ...ايندلا يف دهزلا لضف باب ۵ [لوألا باتكلا]

 o 5 22-0 ميم 2 ايل :دائأل 1 5 ت 0

 . (ٌنسح ٌثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «ىَلاَعَت هللا ضُئارُف

 اهنم ةريثك ثيداحأ بابلا يفو
 اهنم ُتَّلِجَو ةظعوَم ةه هللا لوسر انظعو :َلاَق هنو ةيراس نب ضابرعلا ثيدح

 و

 ل es .ٌنوُيعْلا اهنم تفرذو ءُبوَقلا

 ثحلاو ايندلا ىف دهزلا لضف باب هه

 ةفلا زضفوا 0 7

 e2 506 222 حض مصر سس ص هر ل ا لَم 06

 ابي ضال تاب يب طلخا املا نم هلأ لَك اند ةؤَيَحْلا لكم انت :ىَلاَحَت هللا َلاَق
 صر ر ے4 ووو e4 = e 8 0 5 وملوك عمم ويم 207

 الم توزر يآ اهلها ىرظو َتنِّيْزأَو اهفرخن ضرالا 7 E يح رتعنألاو سالا لكأي
 20000 4 ری و را ل ع < ےس مج ر ی r ورم ا

 هوك رول تالا لص كلك ليتألا ےن مل نک اکی اھتلمجَم اا نأ دای تأ اھت
 0 يلا َلَتَم مه برضو : ىَلاَعَت لاقو ۰(: :ینریر 9
 1 4 ا ١ هور اًميشه < حصا ٍضْردْل تاب في

 ا 40-140 :فيكلا] 0 لمآ و ان كين ذم 12 ٹا تقبلو ايدل ةزيحْل

 لنک ٍرْدَراْلاو لوألا يف اکو کتب رْخاَفبَو ةو وو تی ايدل هَ انآ اومکعا٭ : ىَلاََت
 ر اک LA RE م كو A ع د هي RC ER سسك .

 بهن ةيغ اع ا ی تلخ ب ادمن يب ل راک لا

1 
OY 

5 

 ع 6 6

0 

3 2 
 ےس

5% 3 

3 
i 0 BL 2ا دس 2 ت وي عاد  

 سال نيز لا لاقو «. :ديدحلا] 4 الإ اذلا هوي ام ناوضر ها

 مے عوج 17 - بع لس ورم ےک ص ر و

 ةموسملا ٍلْيَحْلَاَو ةَصِفْلاَو E م ةرطنقملا ريطتتقلاو َنيِنَسْلاَو ءاكسيلا تم تاوهشلآ بح
 د 5

 رەھ 7 0 و ام ےس و ع هاه - ر ر

 : نا 5 لآ 4 4 باعملا نح ا 97 لاو ايدلأ ةلزيحلا علتم تلد ب ثرحلاو وهال

 اب مک شی الو ےن يذلا ةو كك دك نح يأ دو نإ شالا هج نیلا لاق ا
 َقْوَس الك © َرياَعَمْل م ىح 6© رثاَكَتلَ أ کنه » :ىَلاَعَت لاقو «عه :ردياق] 0 دورا

 لاقو «عه-١ :رئاعشلا] 4© نقب نقبل مَع وم 1 نوم فوس الك هد ل نوم
 اا رل نول هَل خا رال كَ سلو وهل الإ ايندلأ وحلا وذ امو : ياق

 .ةروهشم ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠٤[ :توبكتلا] 4© تسعي روملعي

 .هاوس ام ىَلَع اهنم فرطب هبننف رصحت نأ ْنِم رثكأف ثيداحألا امأو

 .ةنسلا ىلع ةظفاحملا باب )٠١١( ثيدحلا رظنا (1)



550 cD 
 ّنب ةديبع اَبأ َتَحَب كو هللا لوسر نأ : فو يراصنألا فوع نب ورمع نع -

 الا تحمسف ءٍنْيَرْحَبْلا ع نم ٍلاَمب م َمِدَقَف اَهِتيْرجب ياي ٍنْيَرْحَبْلا ىلإ هيض و خلا

 طي يحمل ا اوَقاَوَق ءَةَدْيبُع يبا مودم

 ْمُتعَمَس ْمكنظا» : َلاَق مت مهار نيج 5 هلا لوسر َمّسَبَت هَل اوضَرَعَتَف «َفرَصْنا

 0 اورج كلل :لاقف «هللا لوسر اَي «لجأ : اولاقف +؟ٍنيرخبْلا قم ءيت ميك دي ديبع يأ

 ل ل ىَشحأ َرْفَملا اَم هللاوق مرسي ام

 فتم مهله اَمَك ْمُكَكِلْهَتَت ٠ اًهوُسَفاَنَت امك اًَهوُسْفاَنَتَف ْمُكَلْبَك ناگ ْنَم ىَلَع ُتطِسُب

 هك

 رَبْنِمْلا ىَلَع ةي هل هلآ لاسو سلس لاك لو يردخلا ديعس يبأ نعو - ۷

 ايلا ارم لو كلف EL لع كفاحأ ام نإ :لاقف هلو اخو

 . ِهْيَلَع نفت قفتم «اًهِتئيَِو

 ىَلاَمَت هلل نو ةَرِضَح ٌةَوْلُم ايندا َّنإ» :َلاَك قي هللا لوسر نأ :هنعو 4
 وو هةموو

 .ملسم هاور ؛َءاَّسْنلا اوقت داو اًينّدلا اوُقَتاَف َنوُلَمْمَت فيك ُرظْني ٠ ءاهيِف ْمُكَفِلْحَتْسُم

 اَوَرِخآلا َْيَع الإ َسْيَع ال َعُهَّنلا» :َلاَق ل ىبنلا نأ : هيَ سنأ نعو 2 ۹

 وار رار و رار ووو 4# سس رورو وو . 205 هلال
 :هلّمَعَو هلاَمَو هلهأ : ع 0 اه هللا لوسر نع «هنعو 5٠

 .ِهْيَلَع ٌنفتم ؛ُهْلَمَع ىَقْبيَو هل امو ُهلْهَأ حجري :ٌدِحاَو ىَقْبَيَو ءِناَنْنا مجري

 مَ راتلا لها نِي ايندلا ٍلْهأ معنا تؤيد e :َلاَق ءهنعو - 0١

 54 لع ق اک فنار لإ ني اي لاقي نة زالا يف ي مالا

 .(1) (5951) ۲۱۲/۸ ملسمو ۱۱۷/٤ )۳۱٥۸(« يراخبلا :هجرخأ - 5

  . ۷يراخبلا :هجرخأ ۱٤۹/۲ )۱٤٦٥(« ملسمو ۱۰۱/۳ )۱۰٥۲( )۱۲۳(.

 )۷١(. ثيدحلا رظنا _ ۸

 .(۱۲۷) (۱۸۰۵) ۱۸۸/٩ ملسمو )1٤۱۳(« ۱۰۹/۸ يراخبلا :هجرخأ _ 48

 ٠ _ ثيدحلا رظنا )٠١٤(.

 )٥٥(. (۲۸۰۷) ۱۳۵ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۱

 )١( ةياهنلا . غبصلا يف بوثلا سمغي امك سمغي :يأ ۳/٠١ .



 22 ...ايندلا يف دهزلا لضف باب 6 [لوألا باتكلا]

 ٍلْهأ ْنِم اًينَدلا يف ًاَسْوُب سالا ٌّدَّشأِب ىَنْؤُيَو ءُّبَر اي شاو ال :ٌلوَقَيَف ؟طق ْميِعَن كب of م 2 ا ت 4 ”og سايرس نيس وم 2 > ا
 َكب رم لَه ؟ظَ ًاسوُب كبار لَم مدا َنْب اي :ُهَل لايك جلا يف ةَعْبَص ُعَبْضَيَ قتلا

 .ملسم هاور (طق ٌةَدِش ٌتْيأَر الو ءطق سوب ىب رم ام شاو ال :لوقيف ؟طق ةدش الم ofl وكس > 0 ا 0 E هاو 22

EC۴ ه4 هە و س و8  o ortملسم هاور ؛!عِحْرَي مب رظنيلف ٠ ميلا يف ُهَعْبْصأ ْمكَدَحأ لَعْجَي اَم لث الإ ةرخآلا هے ر . 

 يڏجٻ رمه هوُيَتَقَتُك ُناَّنلاَو ٍقوّسلاب ّرَم ةا هللا لوسر نأ : هڪ رباج نعو - ٣۳
 ٣ 1 وو 01 رع 5-1 U ا

 ِهِنْذأِب ذَحأف َهَلَواَنَتَف ءِتّيَم ُكَسأ
 ا 3 م وهو و رو لي مذ م ا 2 7 ب

 فاو :اوُلاَق ؛؟ْمُكَل هنأ َنوُبِحُتَأ» :َلاَق مث ؟وهب حَسن اَمَو ِءْيَسِب اتل هنأ بن ام :اولاقف
E E rطا ىَلَع َنَوْهأ اًيندلل اًوف» :لاقف !ّتّيم رهو فّيكَف ٌكَسأ هنإ ءابيَع ناك اح ناگ ول ب 223 رە 20 ٠ - 9 9 ے0 س ر ت  

 o Lot ع 2 0

 . ملسم هاور «مكيلع اذه نم

 .نذألا ريغصلا :؛ٌكَسأِلا»َو . هيبناج نع :ْيأ دْيَتَفَتَك١ :هلوق 2 ا - of ع م

 ٍةَئيِدَملاِب ورح يف لك يِبّنلا َّعَم يِشْمَأ تلك :َلاَق هڪ رذ يبأ نعو - ٤
 نأ ىِنَرُسَي اَم» :لاقف .هللا لوسر اَي َكْيَبَل :تلق رَ اَبأ اَي» :لاقف ءٌدحَأ اَنَلَبْفَتْساَ هَ 1 2ور 5 1 2 ے2 و 9 ہو 2 2 0 02000 8

 ُهُدُصْرأ ءْيَش الإ راتو ُهْنِم يِدْنِعَو ما ةت َيَلَع يضم ًابَمَد اَذَه ٍدْحَأ لو يِدْنِع
 ْنِمَو ِهِلاَمِش نعو ِهِنيِمَي نع ءاَذَكهَو اًذَكَمَو اذكه هللا ٍداَبِع يف هب َلوُقأ نآ اّلِإ ءِنْيَدِل
 اًدَكه ِلاَملاب لاق ْنَم الإ ٍةماَيِقلا موي َنوُلَكألا ْمُه َنيرككألا َّنإ» :لاقف َراَس مث يلح
 َكَناَكَم» : يل َلاَق مك .ُمُهاَم ٌليِلكَو» ِهِفْلَح ْنمو ِهِلاَمِش نعو هيمي نع هاّذَكهَو اڌگهَو

 عزا دق ءًاتوَص ُتْعِمَسَك ءىَراَوَ ىح ٍلَّللا داوس يف قلنا من «كيِنآ یت خربت ال
 ىح ْحَرْبَم ال» : هلْوَق ُترَكَذَف هبِآ ْنأ ُتْدَرأَك اڪ َيِبَنلل َضَرَع ٌدَحَأ َنوُكي ْنأ ُتْفَوَحَتَ

 :لاقف هَل ُتْرَكَذَف نم ُتْفّوَكَت ًاتوَص ُتْعِمَس ْدَقَل :ُتْلُقَف «يناتآ ىح ْحَرْبَأ ملف َكّيِتآ

e 

 .(00) )۲۸٥۸( 05/48 ملسم :هجرخأ 9 ۲

 .(۲) (۲۹۵۷) ۲۱۰ /۸ ملسم :هجرخأ - ۳

 .(۳۲) )٩۹٤( اله /۳ ملسمو 5774(2) ۷٤/۸ يراخبلا :هجرخأ 5

 )١( ةياهنلا .رحبلا :يأ ١/ ٠٠١.

 ) )0عالطالا دصارم .دوس ةراجح تاذ ضرأ لك :ةّرحلا ١/795.



GDنيحلاصلا ضاير  

 ال َكِيَمَأ ْنِم َتاَم ْنَم :لاقف .يِاَنأ ٌليربج َكاَذ١ :َلاَق ءْمَعَن :تلق ؛؟ُهَتْعِمَس ُلَمَو»
 «َقَرَس ْنِإَو ىَنَر ْنِإَو» :َلاَق ؟َقَرَس ْنِإَو ىَنَر ْنِإَو :تلق هَدَنَجْلا لح ًاعْبَس للاب رشي
 .يراخبلا ظفل اذهو ْيَلَع ٌقفتم

 :ًابَهَذ ِرُحَأ ُلْثِم يِل ناگ ْوَل» :َلاَك لكي هللا لوسر نع هڪ ةريره يبا نعو 9
 .ْيَلَع فتم ؛ِنْيَدِل هُدْصْرأ ٌءْيَن ال ْءْيَس هم يِڍٺِعَو لاي تات ّيَلَع رت ال نا يرسل

 اوُرظْنت الو ْمُكْدِم َلَمْسأ َوُه ْنَم ىَلِإ اوُرظْنا» :ِلكَب هللا لوسر َلاَك :َلاَك ءهنعو - 3

 ظفل اذهو هْيَلَع فتم ْمُكْيَلَع هللا َةَمْمِ اوُردَْت ال نا ٌرَدجا َوُهَف ؛ْمُكَكْوَ وُ ْنَم ىلإ
 ردع

 ِقْلَخْلاَو ٍلاّملا يف ِهْيَلَع لصف ْنَم ىَلِإ ْمُكّدَحَأ رقت اذ :يراخبلا ةياور يفو

 .""'ةَميِطَقلاَو ءمَمْرَّدلاَو «راتيّدلا ُدْبَع سِعَت» :َلاَق ال يبنلا نع ءهنعو - ۷

 ' . يراشلا اور « ضرب مل ظنت ل ناو نعت فأ نإ فيلا
 هْيَلَع ُلُجَر ْمُهنم اَم ءةَمُصلا لْهَأ ْنِم َنيِعِبَس ٌثْيأَر ْدَقَل :َلاَق هڪ هنعو 2 ۸

 ءنْيَقاَّسلا َفْضَي ُغُلْبي اَم ا ءْمِهِقاَنعَأ يف اوطَيَر دق ءٌّءاَسِك اًمإَو ءٌرازإ امإ :ٌءاَدِ

 . يراخبلا هاور .هتَرْوَع ىَرُت ْنأ َةيِجارَك ِِدَيِب ُهْعَمْجَيَق ءِنْيبْعَكلا علي ام اهم

 هاور ؛ِرِفاَكلا ٌةَّنَجَو ءِنِمْؤُمْلا ٌنْجِس اَيّنَّدلا» :ِلَك هللا لوسر َلاَق :َلاَك ءهنعو _ ۹

 ف
 يف ْنُكد» :لاقف ؛ّىَبكْنَمب لک هللا لوسر ذخأ :َلاَق او رمع نبا نعو م4

 .(۳۱) (441) ۷٤/۳ ملسمو )٦٤٤٥(« ۱۱۸/۸ يراخبلا :هجرخأ 56

 .(۹)و (۸) (1957) 5١/8 ملسمو «(1510) ۱۲۸/۸ يراخبلا :هجرخأ 5

 .(5170) ١١5/8 يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(1475) ۱۲۰/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 .(۱) (1905) 5١١/8 ملسم :هجرخأ - 48

 .(5415) ١١١ /8 يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 )١( /4و ۸۱ /۲ ةياهنلا .مّلعُم فوص وأ زخ بوث :ةصيمخلاو «لمخ هل ءاسك :ةفيطقلا ۸٤.



 ...ايندلا يف دهزلا لضف باب فذ [لوألا باتكلا]

 ِرظَنَي الف َتْحَبْصأ اَذِإَو «َحاَبّصلا ٍرِظَتْنَت الف َتيَسْم لوقي ءو َرَمُع نبا ناگ

 يراخبلا هاور . كيوم كاي نِ ٠ ٌكِضَرَمِل َكِتَْحِص ْنِم ذحو ءَءاَسَملا

 الو ءانطَو اَهْذِخَتَت اَلَو اًيْنّدلا ىَلِإ ْنَكْرَت ال :هانعم ثيدحلا اَذَه حرش يف اولاق

 هب ٌقْلَعَتَي اَمِب إ اهني قلع الو ءا ءائيغالاب الو ءاَهبف ِءاََبلا لوط َكَسْفَت تد

 | َباَمّذلاٌديرُي يذلا ُبيرعلا وب ُلِفَمْشَي ال ام اف لَمْ الو ءو ربع يف بيرك
 ُقيِفْوَتلا لابو ءهلْهَأ

 يبنلا ىلإ لجَر َءاَج :َلاَق :ههلط يدعاسلا دعس نب لهس سابعلا يبأ نعو 401 7

 :لاقف ءُنماَّنلا يِنّبَحَأَو هللا ينبح أ ةع ادإ ٍلَمَع ىَلَع يلد هلا لوسر ا :لاقف للك

 هاور نسح ثيدح ةٌساّتْلا كَبِحُي ي سالا َدْنِع اَميِف ُدَمْزاَو هللا كّبِحُي ايندلا يف ةا

 ع | ت الف أ اَد
 كض

 . ةنسح ديناسأب هريغو هجام نبا

 هلو باطلا ُنْب ٌرَمْع َرْكَذ :َلاَق ءامهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو - ۲ وو ربا ريب اس

 ُدِجَي اَم يوي َمْوَيْلا لطي هلي هللا لوسر تيار ْدَقَل :َلاَقَف ءايْندلا ّنِم ُنماَّنلا َباَصَأ ام
 .ملسم هاور . هنطب هب المي ام لقدلا َّنِم

 . رمتلا ءيدر :فاقلاو ةلمهملا لاّدلا حتفب «ُلَكّدلا»

 ني ينيب يف امو ءا هلا لوسر يفوت :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۳
 ُهتْلِكَف ىلع َلاَط ىح هن e رس الرربت رد كايا

 . يذمرتلا ُهَرَّسَق اذگ «ءريعش ْنِم ٌءْيَش : يآ ؛ريعّش ٌرظَش» :اهلوق
 : لاق ب « َنيِنِمؤَمْلا ما ثراحلا تنب ةيريوج يخأ ثراحلا نب ورمع نعو 5 00 5 م س هے

 هَ

 انش الو NS دع الو رد ءًارانيو ِهِتْوَم َدْنِع 4 هللا لوسر َكَرَت ام

 ١ - هجام نبا :هجرخأ ) »)51١7مكاحلاو 4/ 8١.

 .(085) (۲۹۷۸) ۲۲۰ /۸ ملسم :هجرخأ - ۲

 .(۲۷) (۲۹۷۳) ۲۱۸/۸ ملسمو ,.(5551) ۱۱۹/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(۲۷۳۹) ۲/٤ يراخبلا :هجرخأ - ٤

 )۲٤1۷(. (هعماج» يف )1(



® 5955 
 هاور .ةَقَدَص ليبّسلا نبال اًهَلَعَج اضْرَأَو ءَهَحاَلِسَو ءاهبكري ناك ىتلا َءاَضيَبْلا ُهَتْلْعَي 1 0 سوس ع f ote تي هسضظ سوس < 7 رو كى سكر عس1 وس

 و کا هلک ا اک ٤ ل 2ک
 هجو سمتلن هب هللا لوسر َعَم انَّرَجاَه :لاق ( هنو تّرآلا نب بابخ نعو 6

Eهو 0000 هعام ملا |7 هس 9 5 1 ا ا و  

 : مهني < يش هرجا نم لكا ملو تام ْنَم انيف «ولا ىلع انرجأ َعقوف «ىلاعت وللا

 ر ر اد و 2 ير ا كد 4+ عمود عك سوس احا نإ هدر و و
 تدب ءهسأر اهب انيطغ اذإ انكف «ةرمن كَرَتَو ءدحأ موي ليف « هد ريمع نب بَعضم

êموو  ° oهسأر ىظْعن نأ قل هللا لوسر اَنَرَمْأَق ِءُهَسْأَر ادب ءهيلجر اهب اَنْيَطَع ادو :ةالجر ريب لم عر مم نڪ د م01 ی ےک ےہ  
 ا اا قا را ودر ر 7 5 f or> ت 5 4 oo r:. (N) م #

 قفتم .اهبلهي وهف «هترمث هل تعنيأ ْنَم انِمَو ٠ رخذإلا َنِم ائيش ويلجر ىلَع لَعِجنَو

 .هيلع
e 

 ؛ٽگرذاو SE : يأ (ْتَعَتْيْأ» لو و وار ٌءاسک :(ةَرِمَتلا»

 ءاًهيِنَتْجَيَو اًهْفَطْقَي :يأ :ناتغل اهرسكو لادلا مضو ءايلا حتفب َوُه «اهبُهَي» : هلق

 .اًهيِف اونكمتو ايندلا نم مهيلع ىَلاَعَت هللا حتف امل ةراعتسا هذهو

 تتناك ْوَل» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ‹ هيلو يدعاسلا دعس نب لهس نعو - 5

 «يذمرتلا هاور ؛ِءاَم َةَبْرَش اَهْنِم ًارِفاَك ىَقَس ام ءَةَضوُْعَب حاج هلا دنه لد اًيْنُدلا

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو

 اًينّدلا َّنِإ الآ :لوقي قي هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق هڪ ةريره يبأ نعو - ع

 هاور «ًامَّلَعَتْمَو ًامِلاَعَو «ُهالاَو اَمَو ءىَلاَمَت هللا َركذ الإ ءاَهيِف ام ٌنوُعْلَم ٌةَنوُعْلَم

 .«ٌنسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 اوُذْحَتَت الد : كك هللا لوسر َلاَق :َلاَق و دوعسم نب هللا دبع نعو 2 ۸

 نسخا ثتيدحت# :لاقو «يذمرتلا ءاؤر اندا يف اوُبْعْرتَف ""ةَعْيَّضلا

 ٥ _ ملسمو ‹«(۳۸۹۷) ۷۱ /۸ يراخبلا :هجرخأ ٤۸/۳ )۹٤۰( )٤٤(.

  7 5هجام نبا :هجرخأ ) »)5١١١.«بيرغ حيحص ثيدح» :لاقو «(۲۳۲۰) يذمرتلاو

  _ ۷هجام نبا :هجرخأ )٤۱۱١(« .2«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۲۲) يذمرتلاو

  - ۸يذمرتلا :هجرخأ )۲۳۲۸(.

 .«ةحئارلا بيط فورعم شيشح وهو» :(451) 75/5 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 . ٠٠۸/۳ ةياهنلا . كلذ ريغو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعنصلا :يأ (۲)



 vp) ...ايندلا يف دهزلا لضف باب 0 [لوألا باتكلا]

 ُنَحَنَو ب هللا لوسر اتيَلَع رم :َلاَق او :نصاعلا نب ورع نبا وع نع 404
 ىَرأ اَم» :َلاَقَك ُهُحِلْصُن ُنَحَتَف ءىَمَو ْدَك : انف «؟ادَه اَم» :َلاَقَف ءاَنل اصح ُجِلاعن
 .َكِلَذ ْنِم لجأ الإ َرثألا

 ٌنسح ٌثيدح» :يذمرتلا لاقو «ملسمو يراخبلا دانسإب يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 . (حيحص

Aرک نإ" :لوقي ل هللا لوسر تعيس :َلاَق « هيض د ضايع نب و ٠ 

 .؟ٌحيحص ٌنسح ٌثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور «(ُلاَملا : يتم ةئئفو ةن ا

 نانع نب واع ل ربأ اقوا دف وا لاو ورع ىنأ نا

 هئس ّتْبَب :ٍلاَصِخلا هذه ىَرِس يف ٌّقَح َمدآ نبال َسْيَل» :َلاَك لك يبنلا نأ : هيض
 .«حيحص ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «ءاملاَو زبُخلا ٌفْلِحَو ُهَتَرْوَع يراوُي ٌبْوَتَو

 ا تعيس لوي «ّيخْلَبلا ٍملاَس ب َناَمْيَلُس واد اَبأ أ ٌتْعِمَس :يذمرتلا لاق

 َلاَقو .ٍزْبُحلا ظيلَع َوُه :ُهُرْيَغ لاقو ءُّماَدِإ ُهَعَم َسْيَل رْبُحلا :ٌفْلِجلا :لوقي ءلْيَمُش
 .ملعأ هللاو ءجْرحلاَو ("0ٍقلاَوجيلاَك ءِزبحْلا ُءاَعِو اته هب ُدارُملا :يورهلا

Nاط ا  
 رب 3 یر 6€ ُماَكَفل نا : ًاَرْقي َوُهَو ل بتلا ُتْيَنأ
 َتيأَك تلا ات اَم الإ ٌكِلاَم ْنِم مآ َنْب اي َكَل َلَمَو .يلام لاَ

 .ملسم هاور ؛!؟َتْيَضْمَأَك تف َتْفَّدَصَت

RRلاو ءهللا لوسر ای  

 :َلاَقَك ءتاَدَم كالت كحال نإ شاو :َلاَك «؟ُلوُقت ادام ُرظْنا» :َلاَقَق ءَكّبِحَأل ين 3 ر + ف

 .(7760) يذمرتلاو «(5170) هجام نباو «.(057) دواد وبأ :هجرخأ _ ۹

 «بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو ۲ يذمرتلا :هجرخأ - ٠
 .«للعلا يف ا الن تينت وعر 0410 يلع را“ :هجرخأ 2 ۱
 .(۳) (191608) 5١١/8 ملسم :هجرخأ - ۲

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۲۳٠١( يذمرتلا :هجرخأ 448“

 .ا/ /؟ ةياهنلا .بصقلاو بشخلا نم لمحُي ًاتيب :يأ )١(
 ٤ :ةياهنلا ىلع ليذلا .(برعم) ةيعوألا نم ءاعو ءاهرسكو ماللا حتفب :قلاوجلا ()



cmا  
 ىلإ ٍلْيَّسلا َنِم ينبجُي ْنَم ىَلِإ ْعَرْسأ َرْفَملا نإف ءًافاَمْجَي ِرْفَمْلِل َّدِعَأَك يبجي َتْنُك ْنإ»
 5 ثيدح) :لاقو .يذمرتلا هأآور «ةاّهتنم

 ُءٰيَش َوَهَو :ةرركملا ءافلابو م جلا ناكسإَ قرف ا ءاتلا ر تالاا

 ُناَسْنإلا ُهْسَبلَي ذقَو ءىّدألا ۾ هب ىَقَتل كسلا 1
 ٍِناَعِْئاَج ِناَبْنِو اَم» ءا لا لوسر لاق: تا كلام نب بمك نعو 4

 «يذمرتلا هاور «هنيدِل ِفَرَّشلاَو َو ِلاَملا ىَلَع ِءْرَملا ٍصْرِح ْنِم اهل ساب مَع يف السا

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو

 e َلاَق هبط دوعسم نب هللا دبع نعو - 6

 اَم ؟اَيْئُدلِلَو يل اَم» :َلاَمَق .ًءاطو كَل اَنْذَحَتا ْوَل ءوللا َلوُسَر ای : :اَنلُق ءوبَْج يف رٿا ڏو

 :لاقو ا ل ل

 . (حيحص نسح ثيدحا

 َلْبَك َهَنَجْلا ُءاَرَقُقلا لُحذي» :ِلكي هللا لوسر َلاَك :َلاَق لڪ م ةريره يبا نعو _ 5

 .«حيحص ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور مَع ٍةَكمِسْمَكِب ِءاَيغَألا

8 - 

 و

 ٌتْعَلَطا» :َلاَق لَ يبنلا نع اڪ ٍنْيَصُحلا نب نارو سابع نبا نعو - ۷

 ٌقفتم ؛ءاَسْنلا اَهِلْهَأ َرَثْكَأ ٌتْيأَرَك ٍراَّنلا يف ٌتْعَلَكاَو َءاَرَقْفلا اًهِلْهَأ َرَثْكأ ٌتْيأَرَق ٍةَنَجلا يف

 . نيصحلا نب ةياور نم ًاضيأ يراخبلا هاورو «سايع نبا ةياور نم ِْيَلَع

 َقَّنَجلا پاب ىَّلَع ُتْمُق :َلاَق ايک يبنلا نع او ديز نب ةماسأ نعو - 4
 هم صر

 دَ ٍراَثلا باَحصأ E ‹نوّسوُبحَم ّدَحلا ٌتاَحْضْأَو «ٌنيِكاَسَملا الحد ْنَم ٌةَعاَع ناكف

 ٤ _ «فارشألا ةفحت» يف امك يئاسنلاو «(7177) يذمرتلا :هجرخأ )١١175(.
 .(۲۳۷۷) يذمرتلاو )5٠١9(« هجام نبا :هجرخأ 6

 )۱۱۳٤۸( «ىربكلا» يف يئاسنلاو :(7787) يذمرتلاو :«(5177) هجام نبا :هجرخأ . 5

 . (حيحص نسح ثيدح) :يذمرتلا لاقو

 .نيصح نب نارمع نع ١57/4 )۳۲٤۱( يراخبلا :هجرخأ - ۷

 . سابع نبا نع )۹٤( (۲۷۳۷) ۸۸/۸ ملسم :هجرخأو

 . اقلعم سابع نبا نع (5149) بيقع ۱۱۹/۸ يراخبلا هاورو

 )۲٥۸(. ثيدحلا رظنا - ۸



 ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب 57 [لوألا باتكلا]

 ةا لف تاني فلا نع تاي يدو ماو ظخلا دلو

 ُةَمِلَك ٌرِعاَس اَهَلاَك ٍةَمِلَك قَدضأ» :َلاَ ال ىبنلا نع «هَو ةريره ىبأ نعو - 9

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «لطاب هللا الخ اَم ِءْىَش لگ الأ : وییل

 شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب ه5

 سوبلملاو بورشملاو لوكأملا نم ليلقلا ىَلَع راصتقالاو

 تاوهشلا كرتو سفنلا ظوظح نم اهريغو
 نولي فوه َبوهَّشلا ْاوُعَبَنأَو واصلا أوْعاَضُأ لح مرعب نم تلخ :ىَلاَعَت هللا لاق

 :تيرغ 42 اي نوئلَظي الو ةَ حني کوا اللص َلِصو نمو بات ن الإ @ ای
e 5ع م ے ر را  K2رے ر صوص س راع  

 تدي ايذلا ةويحلا توديِري تزلآ لاق ءهتنيز ىف فيوق للع جرخف #9 :ىلاعت لاقو 2001

 باو مڪو ملأ اوا بیلا لاهو © ٍرِيِظَع ٍظَح وأ ل فوق قفأ آم لم ات
 يم نشنل نو :ىَلاَعَت لاقو “۹-۸۰ :صصَقلا] اخلص َلِعَو ماع نمل 73 مّ

 انک ام اه كل انّبَع ةياَصْلا درب 56 نت :ىَلاَعَت لاقو م :رثعتر 6€@ ریل نع
 بابلا يف تايآلاو [18 :ءاّرسإلا] 4 اًروُحَنَم اًموُمدَم اَهَلَصَي هج ل اَنلَمَج مث دي نمل

 ع
 . ةمولعم ةريثك

٠. 0 ١ aeجو م 6 ¢ نل ل 7 ه2 1<  
 ِنْيَمْوَي ريوش ٍرْبَخ ْنِم لي دّمَحُم لآ عبس اَم :تلاق او ةشئاع نعو - ٠

 هآش e ا 3 هد يو

roe س .٠ Oنو 2 سوس ها سيك لس  + A3  
 اعاَبت ٍلاَيل ثالث بلا ماعط ْنِم ةئيِدملا َمِدَق ذنم ههم دمحم لا عبش ام :ةياور يفو

 5 ا 362
 . صف ىتح

 نإ ىت َنْب اي هاو :لوقت ناگ اهنأ ءار ةشئاع نع «ةورع نعو ١ تمل ° 01 ا مه كارو اس 3 5
 هللا لوسر ِتاَيْبَأ ىف دقوا امو ءنْيَرْهَس ىف ٍةَلهأ ةثالث :ٍلالهلا مث «لالهلا ىلإ رظنن : f ب سمع هەو ا أ 2 2 1 0

 .(۳) (55535) ٤۹/۷ ملسمو )۳۸٤۱(« 0 /5 يراخبلا :هجرخأ 8

 .(۲۲)و (۲۰) (۲۹۷۰) ۲۱۷/۸ ملسمو 0515(2) ٩۷/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۲۸) (۲۹۷۲) ۲۱۸/۸ ملسمو )۲٥۹۷(« ۲۰۱/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۱



 نيحلاصلا اير ا
 دق إً اًملاَو ٌرْمّثلا َناَدَّوْسألا :تلاق ؟ْمكُشيُِي ناگ اَمَك لاح ای تلف . ٌراَن هلكت

 ىلإ َنوُلِسْرُي اوُناَكَو "”ُحِئاَتَم ْمُهَل ْتَناَكو .راصنألا ىي اريج 9 هلا لوسرل اگ

 . ِهْيَلَع ٌقفتم . اتيقسيف اهنابلأ ْنِم كي هللا لوسر
 هك

 ص

 : هو نط ةريره يبأ نع ‹يربقملا ديعس يبأ نعو - ۲

 نم ب هللا لوسر جرخ : لاقو .لُكأي نأ ىَبأَك ُهْوَعَدَك ل

 .يراخبلا هاور :ريعشلا

 .ةَيِوْشَم يأ :ميملا حتفب (ًةَيِلْصَم»

 اَمَو ءَتاَم ىّنَح "'ِناَوِح ىَلَع ی بتلا لکا ْمَل :َلاَق ءدييط ن سینا نعود 7

 . يراخبلا ءاور . تا ی اق ةقَرَم ًازبخ لكأ
 م رس
 . طق ِهِئْيَعِب اطيوس َةاَش ىأَر اَلَو :َهَل ةياور ىفو 0

 دلا نم دَجَي اَمَو ل مكي ُتْيََر ذل :َلاَ ءو ريشب نب نامعنلا نعو - 6

 . ملسم هاور .ُهَئظَب هب المي ام

TE «لكّدلا» 

CEعبا نيج نِ يلا لي هللا لوسر ىأَر ام :َلاَق  

 ؟َلْخاَنم ةا هللا لوسر ٍدهَع يف ْمُكَل َناَك ْلَه :ُهَّل ليقف .ىَلاَعَت هللا ُهَضِبَق ىَّتَح ىَلاَعَت هللا

 ءىَلاَعَت هللا ُهْضَبَق يح لاغلاق نيج رو الخلل ل6 لا لرسر يأوي هلاك
 وو ەر وعر ٤ ا وع وە

 ام ٌريطَيف ءُهْحْفْنَنَو هنحطت انک :َلاَق ؟ٍلوُخْنَم َرْيَغ  َريِعّشلا نوكأ مك فيك :ُهَ هَل ليقف

 .يراخبلا هاور . هاتر َيِقَب امو ءَراَط

 .(01515) ٩۷/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(1)9/48١١15600و (0571) ٩۹۸/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 )٤۷۲(. ثيدحلا رظنا - ٤

 ٥  2يراخبلا :هجرخأ 95/1 )٥٤۱۳(.

 )١( ةياهنلا .اهديعيو اهنبلب عفتني «ةاش وأ ةقان هيطعي نأ :ةحينملاو ةحنملا ٠٠٤/٤ .

 ةياهنلا .لكألا دنع ماعطلا هيلع عضوي ام :ناوخلا (؟) ۲/ ۸۹.



 كلام ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب ۵١ [لوألا باتكلا]

 را خلا رع و :ءايلا ديدشتو فاقلا رسكو نونلا حتفب َوُه ؛ّيِقّنلا» :هلوق

 «ةددشم ءار م لغم ءاقي وه هاير تلؤق .كمزدلا وهو
 ور رر و

 .هانجعو هات : يأ «نون

 : ْوَي اذ كو هللا لوسر جرخ :َلاَق بط ةريره يبأ نعو - 5

 اي عوجلا :الاَق « َدَعاَّسلا هذه امُكَتوُيِب ْنِم اًمكَجَرْخأ اَم» :َلاَقَق انو َرَمْعَو ٍرْكَب يبأب

 اًماَّقف «اموُق ءامُكَجَرملا يلا يِنَجَرْخأل ودب يِسْفَت يِذْناَو ءاتاو» : لاق هللا لوسر

 ًاَبحْرَم :تلاق ُهَآْرَملا هار اَمَلَك ءهِيْيِب يف َسْيَل َوُه اًذِإَف ءِراَصْنَألا َنِم الجر یتا ءٌُهَعَم
 َءاَج ْذِإ .َءاّملا اتل ُبِذْعَتْسَي َبَمَذ :تلاق «؟نالُق َنْيأ» : ی هللا لوسر 0

 ل هلل َدْمَحلا : َلاَق مث :ِهْيَبِحاَصَو ل هللا لوسر ىلإ َرظَنَق ٌيِراَصْن

 1مل ا ءٌبطْرَو ٌرْمَتَو رسب ويف قوپ ْمُهءاَجَف َقَلطئاف « ينم ًافاّيضأ

 ذولا كيك نيز الان اك ١ مهل َحَبَدَم «َبوُلَحْلاَو َكاَيإ» : الك هللا لوسر هَل َلاَقَق

 يي يلا : ايد َرَمْعَو ركب يبأل لي هللا لوسر َلاَق اوُوَرَو اوبس نأ امف .اوُبِرَشَو
 اوُعِجْوَت ْمَل م .ٌعوُجْلا ْمُكَوُيِب ْنِم ْمُكَجَرْخَأ ٍقَماِّقلا ّمْوَي ميوا اَذَه ْنَع ٌىلأْسُتَل ودي

 . ملسم هاور (ميعَنلا اَذَه ْمُكَباَصأ ىَّبَح

 لا سكي 4 قدها طلا يو تدا ا ا ةن اوف
 :اهرسكو ميملا مضب «ًةيدملا»ر . ُنْضْعلا ي َيِحَو ةَسابكلا ّوُهَو :ةمجعملا لاذلا ناكسإو

 للا تاذ : تولار . ٌنيكَسلا يه

 . ملعأ هللاو ءِبيِذْعَتو خيبت لاوس ال معنا ديِدْعَت لاوس ميلا اَذَه ْنَع لاؤسلاَو

 ةناور ىف اتبع ءاج اذك ءناهتتلا نب مكنهلا وبأ هوه ةوتأ يذلا يِراَصنألا اهو
 :هريغو  ىذمرتلا

  9 157ملسم :هجرخأ 5/1١١ )۲۰۳۸( )١150(.

 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو 0١5١/4 «كردتسملا» يف مكاحلاو «(5974) 'هعماج» يف 6
 .ةريره ىبأ نع (120)



5578 oD 
 ىَلَع ًاريمأ َناَكَو «َناَوْزَع نب بع اًنبَطَح :َلاَق اك ئردعلا ربخع ييدالاخ وعود 5م

 ل مْرُصِي ثا ذ انا نك دعب دعب امأ :لاق هْيَلَع ىَنْئأَو هللا دمحَف «ةرضبلا

 ىلإ اَهِْم نولو ماو ءاهبجاص اهات ء لا ةباَبصَ ٌَباَبص الإ اهن نب مَ ا
 هے وت

 ريِفَس ْنِم ىَقْلُي رجَحلا َّنأ اتل رد دق هئ < «ْمځیرضحب ام یک اولقتناق ٠ ءاَهَل َلاَوَز ال راد
0 

4 - 
2 

 > 6 ىو

  Eُدَقْلَو ا لاو ٌارْعَف د اَهَل كردي ال اما ننعم 7

 َوْهَو موي اَهْيَلَع ّنَيِتأَيلَو ءًاماَع َنيِعَبْرأ ٌةَريسَم ةّنَجْلا عيِراَصَم ْنِم ٍنْيَعاَرْضِم َنْيَب ا

 ُقَرَو اّلِإ ٌماَعَط اَنَل ام كي هللا لوسر م ٍَعْبَس باس يير دقو اجلا ن بف
 ءِكِلاَم ِنْب ٍدْعَس َنْيَبَو يِنْيَب اَهُتْفَمَسَق ةَدْرِب ُتطَمَتلاَ ءاَنَقاَدْشْأ ُتَحِرَق ىَّنَح < ءِرَجَّشلا

 ىَلَع اريمأ حض الإ ٌدحأ انو مولا حب ص اَمَق ءاَهِفْضِتِب دْعَس ا را ا كب راق

 .ًاريِغَص هللا َدْنِعَو «ًاميِظَع يِسْفَت يف َنوُكأ ْنأ للاب ُدوُعَأ ينِإَو ءِراَصْمَأْلا ّنِم رصم
 . ملسم هاور

 ءداصلا مضب وه مرضي هلو تلقا : يأ «فلألا َدَمِب َوُه ؛ْتَنَذآ» : هلؤَق

 ةمجعم لاذ َّمُث «ةحوتفم ةلمهم ءاحب َرُه «ءاَّذَح ُتّلَوو» :هلوقَو .اَهِاَنكَو اًهِعاطِقْاِب : يأ

 ُةيِقبلا : :يهو ةلمهملا داصلا مضب هب ةبابصلا»َو .ةعيرس :ْيأ «ةدودمم فلأ مث «ةدّدشم

 : ظيظكلادو اه 81 بلا لبق الآ ديدشتب وه اَهَباَصتي : لوقو لا

 اهيف تراص يأ «ءارلا رسكو فاقلا حتفب ّوُه (ُتَحِرَفق» و .ءىلتمملا ريثكلا

 . حور
 ًارازإو ٌءاَسِك او ُةَكِئاَع ا نۆ

ls ل ينإ :َلاَق قط yT 

 ٌماَعَط اَنَل اَم لي هللا لوسر َعَم وُرْعَ اَنُك ْدَقَلَو هللا |  SSنحال
 هع رع

 ِهْيَلَع ٌقفتم عضت م . هلع قفتم . طلح هل ام ٌءاَّشلا غضب امك عضل اندا ناگ نإ

3 

a 
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 7١5/8 )59517( )۱٤(. ملسم :هجرخأ ۔ ۷

 نب ةدرب يبأ نع ("0) (۲۰۸۰) 5 ملسمو 0818(2) ١90 / يراخبلا :هجرخأ - 4

 .هيبأ نع سيلو «يرعشألا ىسوم يبأ

 .(۱۲) (5955) 7١8/8 ملسمو )٦٤٥۳(« ۱۲۱/۸ يراخبلا :هجرخأ - 49



 ك0 ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب 51 [لوألا باتكلا]

 ناَعْوَن ءٌرُمَّسلاَو َيِهَو :ةدحوملا ءابلا ناكسإو ةلمهملا ءاحلا مضب هةّلّْبُحلا»

 .ةيِداَْلا رجس ْنِم ِناَقوُرْعَم
 لآ َّقْرِر ْلَمَججا ٌعُهّنلا» : ل هللا لوسر لاق ل و 20 ةريره يبأ نعو _- ٠

 هوس ل £ سر

QA 

 دوَكغأل ُتْنُك نإ ءَّوُه الإ َهلإ ال يِذّلا واو :َلاَق ا ةريره ا

 ُدَقَلَو . عوجلا يو ينطتب ىلع رجلا دال تنك نإ «عوُجلا ّنِم ٍضْرَألا ىَلَع يدك
 ؛يِآر نيج مسبق لي يبنلا يب ّرمَك نو َنوُجُرْحَي يِذَلا ْمهِقيِرَط ىَلَع موي تع
 :َلاَق هللا لوسر اي كيبل :ُتْلُق “ره اَبآ» :َلاَق ان مث ييف يف اَمَو يِهْجَو يف ام َفَرَعَو
 : َلاَقَق حَدَق يف اب َدَجَوَ ٌتْلَخَدَق يل ٤ اَ ءَنذاَساَق لحد ُةُتْعَبَتاَف ىَضَمَو ؛ْقَحْلا١
 هدي :ٌتلق ره اَبَأ» :َلاَم  ٌةَتالُق وأ  ٌنالُق َكَل ُهاَدْهَأ :اوُناَف :؟ُنَبَللا اَذَه َنَْأ ْنِي»
 ٌفاّيْضَأ ةّمّصلا ُلُْمْأَو :َلاَق يِ ْمُهُمْداَك ٍةَمَصلا ٍلْهأ ىَلِإ ْقَحْلا» :َلاَق شا لوسر

 - هيف س

SSاهب َتَعَب ٌةَكَدَص ثا اَذِإ َناَكَو  

 مهگرشأو ءاَهْنِم َباَصأَو مهل َلَسْرَأ أ ةّيِدَه هنأ اَذَِو ا . هَل

 ْنِم َبيِصْأ نأ قحا تنك اَةّفّصلا لْهأ يف ر كلك یا ايف
 ها ؛ ويغأ انا ُتْدُكَك ينّرمأَ اوُواَج ادق ءاّهب ىّوَقتأ ب برش نبل 54
 ْمُهَتْوَعَدَف مهيأ ٠ دب لك هللا لوسر ٍةَعاْطَو هللا ٍةَعاَط ْنِم ْنُكَي ْمّلَو .ِنّبللا اَذَه ْنِم
 :ٌّتْلُق هره اَبَأ اَي) :َلاَق بیلا َِمْمُهَسِلاَجَم اوُدَحأَوْمُهَل وأ ءاوئ5اتشاو اوفا

odeوو نإ نإ  

 لَجّرلا هيطغأ تلَّعَجَف ءَحَدَقلا ثذخأَق :َلاَق «ْمِهِيْعاَن ْذُخ» لاق هللا لوسو ان كل
 كوع 22 07 0 2 22

 دري مث ف نت تر افا َحَدَقْلا َىَلَع دري مٿ ا

 ىلإ هلا ىَلَح تقلا يع رب مث ءىز ٿڪ برش لَا ويطغ أم ءَحَدَقْلا َىَلَع

 َمَسَبَتَف ىلإ َرَظَتَك ودي ىَلَع ُهَعَضوَق َحَدَمْلا َدَخأَك ْمُهَّلُك ُمْوَقْلا يِوَر ُدَقَو فال بلا
 E ae :َلاَق هللا لوسر اي كيب :ٌّتْلُق (رِه اَيَأ» :َلاَقَق

 َلاَر اَمَق ءٌتْبرَسَف «ْبَّرْشا» َلاَقَف ءٌتْبِرَسَف ُتْدَعَقَف «ْبَرْشاَف ُدَعْقا» :َلاَق هللا لوسر -

 ٢ _ يراخبلا :هجرخأ 1٤٦۰( ۱۲۲/۸(« ملسمو ۱۰۲/۳ )1٠١66( )۱۲١(.

 .(15575) ١١9/8 يراخبلا :هجرخأ _



 نيحلاصلا ضاير 212

 «ينراق» :َلاَق !ًاكلْسَم هَل ٌدِجأ ال ٌقَحلاِب َكَنَعَب يِذَلاَو ال :ُتْلُق یس ْثّرْشا» :ُلوُكَي
 .يراخبلا هاور .ةَلِضْمْلا َبِرَشَو ar لا هللا دم ف «َحَدَقلا 5

of” هد 

 ٌرِخأل يّنِإَو ينير ڏَقَ لا ؛4 ةريره يبأ نع «نيريس نب دمحم نعو - 6: 35

 حضي ءيئاَجلا ٌءيِحَي ق «َّلَع ًايِشْعَم ا ی ا

 هاور .ٌعوُجْلا الإ يب ام رت و سات نوُنَجَم يّنأ ىَرَيَو ءيِقْنُع ىَلَع ُهَّلْجِ
 . يراخبلا

 ما الا و ا اوا وا ت

 يف يدوي َدْنِع ةنوهرَم ُهْعْرِدَو يي هللا لوسر يفوت :تلاق ء ايو ةشئاع نعو  ه

 للك ينل ىَلِإ ُتْيَتَمَو رم :َلاَق هلو سنأ نعو -
 «ىَسْمأ اَلَو و لآ بأ ام :ُلوُقَي ُهيْعِمَس دقو وَكِيَس الا

 E كرر“ تابيا شا مار

 :ةمجعملا ءاخلاو نونلاب «ُةَكِنَّسلادَو .ُبْئاَّذلا ٌمُحَّسلا :ةزمهلا رسكب ؛ُةَلاهإلا»

 مهني ام ََمَصلا لْهَأ ْنِم َنيِعْبَس تير دَمَ : لاق ۰ نفط ةريره يبأ نعو _ ٠

 َفْضِن ا اَهْنِم مهِقاَنْعَأ يف اوطَبَر ْدَق ءٌءاَسِك امو ٌراَزِإ امِإ ادر ا

 . يراخبلا هاور . ُهتَرْوَع ىرُت نأ َةَيِهاَرَك وِدَيِب ُهْعَمُجَيَف نْيَيْعَكلا علي ام اَهْنِمَو «نْيَقاَسلا

 . فيل ُهوُْشَح مْذأ ْنِم هلك هللا لوسر شارف ناگ :تلاق ءا ةشئاع نعو -
 . يراخبلا هاور

 )۷۳۲٤(. ۱۲۸/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ ٤/٤٩۹ )۲۹۱٩(« ملسمو ٥٥/٩ )۱۹۰۳( )۱۲١(.

 ٤‰ - يراخبلا :هجرخأ ۱۸۲/۳ )۲٥۰۸(.

 ٥ _ ثيدحلا رظنا )558(.

 .(58155) ۱۲۱/۸ يراخبلا :هجرخأ 5

 )١( ةياهنلا .دادمأ ةعبرأ عسي لايكم : عاصلا ۳/ ٠١ .

 ) )۲دوبعملا نوع .غوبدملا دلجلا :مدألا ١١/7١7.



 ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب ۵١ [لوألا باتكلا]

 َّنِم َّلُجَر َءاَج ْذِإ لک هللا لوسر َعَم ًاسوُنُج انک :َلاَق ءو رمع نبا نعو - ۷

 ءِراَصْنألا اَحأ اَي» :ِهلك هللا لوسر َلاَقَق ا ا وْيَلَع َمّلَسَق ِراَصْنألا

 «؟ْمكني ُهُدوُعَي ْنَم» : ل هللا لوسر َلاَقَك ءٌحِلاَص :َلاَقَف «؟ةَداَبُع نب دعس يِخأ َفْيَك

ENN UN OEE 0 

 نمو اند ناس لوك ا 111 (ةاَنْتِج ىَّنَح کک ا

 .ملسم هاور .هعَم َنيِذلا هَباَحْصْأَو ةي هللا

 د ل فا :َلاَق هنأ لك يبنلا نع و نصا نب ارث نعو ۸
 ًاثاكث وأ نْيَ رم كي يبنلا | َلاَق اق يرذأ امن :َناَوْمَح لاق تولي يذلا م مهو نبذل

 لَو وو نوُنَمَتْؤُي الو َنونوُحَيَو ‹«نودهشَْسُي َنوُدَهْشَي ٌدَهْشَي مْوَق مفدعل نوي منا

 وف قفتم ُنَمْسلا مهيف ره دو نوُقوُي

 لق ء«هلط ةَماَمأ يبأ نعو - ۹

 يو دم <” 68

 كَل رس د ةّكسمت ناو كَل ٌريَخ َلْضَملا

o ° 

 1 ر لاق َلذْبَت ْنأ َكَنِإ «مدآ نب اَي» : ی هللا لوس

 هاور ؛ُلوُعَت ْنَمِب أدْباَو ءِيفاَمَك ىَلَع مالت الو

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا

 لاق هل ّيمطخلا ٌيِراَصنألا نصخم نب هللا ِدْيِبُع نعو - ١

 اًمنأكف 0 وِدَسَج يف َىَفاَحُم ورس يف ًانيآ ْمُكْنِم َحَبْصأ ْنَم :  دلع

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور 2 !اَمِريِفاَذَحِي ايندلا هَل ُتَريِح

 .هموق :َليِقَو ءهسْفت يأ :ةلمهملا نيسلا رسكب :«هبرس»
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 Cv ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب 01 [لوألا باتكلا]
 ل ا ا ا ل ل ا و ل ا ا ع

 همه

 َرْمَأَو as :َلاَق ءا هللا دبع نب رباج هللا دبع يبا نعو - ۷

 ناق ةَرْيَغ اَنَل ْذِجَي ْمَل رمت ْنِم ًاباَرج اَنَدَوَرَو «شْبَرَقِل ًاريِع یف هبط َةَدْييَع اَبأ اَنْيَلَع

 صعب امك اهضعن :َلاَق ؟اهب َنوُعَتْصَت اط منك فيك + ليقف كرمت ةرذت اوعي ةَديِبعَوبَأ
o7 A م يد 

 انيصعب ٌبِرْضُن انکو ءلْيللا ا اَنَمْوَي اًنيِفْكَتَف ةءاملا اَهْيَلَع برش مث 1 «يبصلا

 e ٍرْحَبْلا لجاَس ىَلَع اَنْقَلَطْناَو : لاق . هلكان ءاملاب هل ا 4 کلا

 :َةَدْيِبَع وبأ َلاَقَق ا ةباد يه ادق 1 ل ل
 ت

 نإ

 هر رت BD يقر ر لْسَر نحت لب ءال : َلاَق مث هيم

97 of o 4 
 رر اھ ا انس ىّنَح ووا ُنْحَنَو ٠ اَ هلع اتنا

 ًالْجَر َرَشَع ك ةكالك ا الخ E ٍرْوّغلا ِرْدَقَك وأ رولا َرَدِفلا ُهّْنِم مط َنْهَّدلا

 رمق اَنَعَم ٍريِعَب َمظغأ َلَحَر مث 2 اَهَماَقْأَف هِعالضأ ْنِم ًاعْلِض َّذَحَأَو هِنْيَع ٍبْقَو يف ْمُهَدَعْفأَ

e e 

 كيد نكد ال هللا لوسر اذا ةيدملا انيق امل ف ٌقياَسَو يحل ْنِم اَنْدَوَرَتَو اَهنَحَت نم

 انْلَسْرأَف ؛؟اًنوُمِعَظُتَك ٌءْيَه هول ْنِم ْمُكَعَم ْلَهَك ْمُكَل هللا ُهَجَرْخأ قر َوُم» :َلاَقَك هل
 .ملسم هاور .ُهَلَكأَف ُهْنِم لَك هللا لوسر ىلإ

 .ٌحَصْقَأ رسكلاو اهحتفو ميجلا رسكب َوُهَو ءٌفوُرْعَم دلج ْنِم ٌءاَعِو :«ُباّرجلا»
 :؛ٌبيِثَكلاَو .ليإلا ُهَلُكأَت ٍيفوُرْعَم رجس قر 0 00 (اًهّصَمَن» هلو

 ُةَرْقن َوُهَو ةدحوم ٌءاَب اهدعبو ٍفاقلا ناكسإَو واولا حتفب حتفب :؛ٌبْقَولا»َو ءِلْمَّرلا َنِم َّلّتلا

 (َريِعَبلا َلَحَر» .عطِقلا :لادلا حتفو ِءافلا رسكب «رّدِفلا»و .رارجلا : «لداقلار .ِنْيَحلا

 ُمْحّللا :فاقلاو ةمجعملا نيشلاب ؛ُقِئاَشَولا» . لخّرلا يَلَع لَمَج يأ :ءاحلا فيفختب
 سل

 . ملعأ هللاو ءهْنِم َدّدَقِمل هيل مطا يدل

 ىلإ لكي هللا لوسر صيِمَق ٌمُك َناَك :تلاق ءاَتقِو ديزي ٍتنب ءامسأ نعو 4

 . (نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد أ هاور . غصْرلا

 .(۱۷) (1976) 5١/5 ملسم :هجرخأ _ ۷

 لاقو TTD) («ىربكلا» ىف ىئاسنلاو ‹()1۷10) يذمرتلاو °f) ¥( دواد وبأ : هجرخأ - ۸

 . (بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا

 ول نو ةياهنلا .سرتلا اهدلج نم ذختي «ةريبك ةيرحب ةكمس :ربنعلا قلد



A7نيحلاصلا ضاير  

 .ٍدِعاّسلاو ٌفكلا َنْيَب لِصْمَملا وه : e ْمّولا»

 ٌقَديِدَش ٌةَيْذُك ْتَضَرَعَف ُرِفَْحَن ٍقَدْنَكْلا َمْوَي اگ اّنِإ :َلاَق هڪ رباج نعو - ۹
 يث «ُلِزاَن اَنأ» :َلاَقَق .ِقَدْنَلا يف ْتَضَرَع هيك هذه : ا للك يبنلا ىَلِإ اوُؤاَجَن
 ءَلَوْعِملا لكك يبنلا دحق اقاَوذ ُقوُذَت ال ٍماَيأ هَ ةّناَلَت اَْثِبَلَو «رَجَحِب ٌبوُصْعَم ُهْنظَبَو ماف
 ُتلقف ِءِتْيَبلا ىَلِإ يل ندا ملا لاسر اب تكف خا را ليما ينك ا ر
 ٌريِعَش يدْنِع :تلاقف ؟ءيش هش ِكَدْنِعف ْرْبَص 2 ام اعيش لك ئبئلاب ُتْيأَر ارال

 يبنلا ُتْنِح ّمُث ِةَمْرِبلا يف ملا انج ىَنع لا تلتقط قالا تحبه ي قاعو
 ْمُقَف يل يعط :ُتلقف ؛ُجِضْنَت ْتَداَك د ْدَق يفاَنألا َنْيب ُةَمْربلاَو ءَرَسَكْلا ِدَق ٌنيِجَعِلاَو لك
 ٌبّبَط ٌريثك» :َلاَقَف هَل ُتْرَكَذَك ؟غَوُه مگ :َلاَق ءِنالُجَر ْوَأ ٌلْجَرَو هللا لوسر ای َتْنأ

 َنوُرِجاَهَملا ماقف كاوُموُق» : َلاَقَق «ينآ ىتحروُنتلا ّنِم م ٌرْبخلا الو َةَمّربلا عر ال اهل لق
 :ٌتلقف اَهْيَلَع ٌتْلَخَدَق ءُراَصْنألاَو نمو ٌراَصْنَألاَو َنوُرِجاَهَملاَو ةي يبنلا َءاَج ْدَق ِكَحيَو دق

 د عيت اوطاق الز اوُلُخْدا» :َلاَق ءْمَعَن :ُتْلُق ؟َكَلأَس لَه :تلاق !ُمُهَعَم
 هباحضأ ىَلِإ ُبْرَقُيَو هم َّذَحَأ اد روسلار ربا رر حلل ِهْيَلَع ُلَعْجَيَو ٌرْبُخلا
 :يدِفأَ اَذَه يِلُك» :َلاَقَف ُهْنِم َيِقَبَو ءاوُعِبَش ىَّنَح < فرعي ريك لري ملك ؛ زني م
 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ةَعاَجَم ْمُهْيَباَصَأ َساَّنلا نإ

 ىَلِإ ُتأَفَكْناَك ءًاصَمَح لي ئبنلاب ُتْيَأَر ُقَدْنَخلا رفح اّمَل :رباج َلاَق ةياور يفو
 ْتَجَّرْخَأَف ءًاديدش ًاصَمَح ةي هل هللا لوسرب تْيَأَر ينإف ؟يش ِكَدْنِع لَه :تلقف «يتآرما

 ىلإ ْتَعَرَفَف ريشا ٍتنَحْطَو ءاَهْتْحَبَدَك ٌنجاَد ٌةَميِهَب تلو «ِريِعَّش ْنِم ٌعاَص هيف ًابارج لإ
 لوسرب يِنْحَضْفَت ال :تلاقف لكي هللا لوسر ىلإ تيلو ّمُ ءاهتَمْرُب يف اهو ءيغاَرق
 ٌتْئَحَطَو ءاَنَل ةّميهب اًنْحَبَد «هللا لوسر اي :ٌتْلّقَف ءُهَتْرَراَسَف هتئجُف ءَهَعَم ْنَمَو ةي هللا
 لهأ اَي» :َلاَمَف ا هللا لوسر َحاَصَق < ءَكَعَم ٌرَمَتَو تنا َلاَعَتَف «ِريِعَش ْنِم ًاعاَص

 اَلَو ْمُكَتمْرُب نلت ال١ :ك يتلا لاق مكب البح ًارؤش حص ذأ ًارياج لإ :ٍقَدْنَكلا
 «يتأَرْما ٌتْنِج ىَّتَح الا ْمْدُعَي ايي يبنلا ًءاَجَو «ٌتْنِجَف 6يجأ ىَتَح هدف نات

  64يراخبلا :هجرخأ ١19/5 )٤۱۰۲(« ملسمو 5/١١ )5١89( )١51(.
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 ...شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب 1 [لوألا باتكلا]
 س بابل ال

 كراو هيف َّقَسبف ءانيِجَع ْتَجَرْعاَ .ِتْلُق يِذَلا تْلَعَم ْدَق :ٌتْلُمف !ٌكِبَو كب :ٌتّلاقف

 ْنِم يِحَدْناَو ِكَعَم ُرِبْخَتْلَك ةر رباح يعذا» :َلاَق م داو قصب اتجمزپ ىلإ دع م

 ەر
of, 

 اتمر َّنإَو ءاوفرحْناَو ءورت ىَّتَح اوُلكَأل هللاب موا لأ مُر «اهوُنْ الو ْمُكِيَمْرَب

 َوُه امگ ُرَبْحيَل اَنَئيِجَع َّنِإَو «َيِه اَمگ ظل

 ٌةَعظِق َيِهَو تست ةايتملا ءايلانو .لادلا قاكشإو فاكلا مضب يدك ٌتْضَّرَع» :هلوَق

 داَرملاو ءلْمَرلا لت ُهَلْص «ٌبيِثَكلا»َو «ٌسأَفلا اًهيِف لَمْعَي ال م

 اَهْيَلَع نوي يتلا راجحألا : يانا لحل نقم وهو اعا ا تراشا#

 ضَمْحلا»و .ميملا حتفب َوُهَو «عوُجلا :؛ُةَعاَجَملاِدَو .اوُمَحاَرَت :«اوظَماَضَت»َو ءُرْدِقلا

 مضب ةَمْيَهْبلا» و . ُتْعَجَرَو ُتْيَلَقْنا :؛ُتاَقَكْنادَو «عوجلا :ميملاو ةمجعملا ءاخلا حتفب

 :تْيبلا ِتَِّلَأ يتلا ىه :«ُنِجاَّدلادَو .نيعلا حتفب ءقاَتَعْلا هو + ةَمْهَب ريغضت :ءابلا

 وَكَو .اوُلاَعَت يأ «الُهّيَحَر .ةّيسِراَملاِب َوُهَو ؛ْيَلِإ ُساَّنلا ىَعْدُي يذلا ُماَعَطلا روسلار

 0 كب ال اهَدنِع يذلا نأ تدا ااو ا ْيأ «كبَو كب»

 ةيآلاو ٍةَرِهاَظلا ِةَرِجْعُملا هذه ْنِم هل هَل وب ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبُس هللا َمَرْكأ ام اَهْيَلَع َيِفَحَر
1 1 

 «ميملا حتفب هَدَمَعاَو .ٍتاغل ثالث 0 اشا لاو يأ (َقَسَب) .ِةَرِهاَبلا

 اًهِناَبَلْعِل : يآ «ظْفَتدَو .ةثرثملا :ةحدفملار ؛يِفِرْغا : يأ «يحدفار .َدَصَق :يأ

 . ملعأ هللاو ٌتْوَص

 لوسز تو تحس : ميس مال ةحْلَط وبأ لا :َلاَق هنا 5 سنا نعو - ۰

 ُتَجَرْخأَك مَعَ :ُتَلاَقَف ؟ء۾ نك د كت اه یش هكا

 يبت تح ةع مك «وِضيرْبُخلا تل ؛ امل اراَمج َْدَحأ مَ ءِرِعَش ْنِم ًاصارْفأ
 | م

 و هلل ٌلوسر ٌتْدَجَوَف وب ٌتِبَهَذَق لک هللا لوس ىلإ ينتلسرأ مث ٍدِضْعَبِ يڼتدرو

 كيندال لک هلا لوسر يل لاق کک يتلا يار

 اق هحل ابأ ُتْنِح ىّتَح مهيب نیب ُتْفَلطْناَ اوُقلطْناَ
- '/ 
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 ' E 7 0 58 1 و
 وشو هللا :ٌتَلاَقَف 66 7 ۴ ا

 ص
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 55 ا
 ىَّنَح ُهَعَم لل هللا لوسر لَبْفَأَق فلک هللا لوسر يل ىَّنَح َةَحْلَط وبأ قلنا .مَلعأ
 هب َرَمأَك ءرْبُحلا كلذ ْتَنأَك ميس مآ أا اَيِكَدْنِع ام يّمْلَم» :ةي هللا لوسر َلاَقَق ءاَلَخَد
 ا كك هلا لوسر ويف لاَ م همك ةكُع ميس مآ هيلع ْتَرَصَعَو َّتْمَك لل هللا لوسر

 3 اجرت عَ اوُعِبش ىتح اولگاک ْمُهَل َنذأف (ِةَرْشَعِل ْنَذْئا» : َلاَق م .ٌلوقَي ب لأ هللا ًءاَش

 وأ ًالُجَر َنوُعْبَس ُمْوَقلاَو اوُعبَشَو ا لگآ ىَّنَح مهل َنِذأف هةَرْشَمِل ْنَدْئا» :َلاَق
 . هْيَلَع قفتم ا

 SS «ةرشَع ع لذي لار امف : ةياور يفو

 اهن اولا َنْيِح الْ يِ ادق امام مت ی «لخد

 اک ُئبنلا لك م ؟ جر نيتي قر لكك ىلع ردع ٌةرشع اوكا :ةیاود يفد
 روس اگرو هيلا ناو كيند#ب

 . مُهتاريج اوكي ام الصفا مث :ةياور يفو

 ا وا Ss «سنأ نع ةياور يفو

 لي هللا لوسر َبَصَع مِل :هباحضأ ضْعَبِل ٌتلقف «ٍةَباَصو ُهَنْظَب َبَصَع صع ُدَقَو «هباحصأ
OY1212000 لاب ىلإ ابف «عوجلا َنِم :اولاقف  

 ِهِباَحْصْأ ا لا قباًصوب ُهَلظب َبَصَع كي هللا لوسر تيار ذك اب ای :ٌتلقف
 :تلاق ؟ءيش ْنِم لَه :َلاَقَف يم أ ىَلَع ًةَحْلَط وبأ لَحَدَف .عوُجلا نم :اولاقف
 دآ َءاَج ّْنِإَو ُهاَنْعَبْشأ ُهَدْحَو لي هللا لوسر اَنءاَج ْنِإَف «ٌتاَرَمَتَو زبخ ْنِم رسک يِْنِع
 . ِثيِدَحْلا َماَمَت َرَكَذَو . . . ْمُهْنَع لق ُهَعَم

 يف داصتقالاو فافقلاو ةعانقلا باب هال

 ةرورض ريغ نم لاؤسلا مذو قافنالاو ةشيعملا

 ءب شالا ف نك كويت 1 هلأ لیک ف ائسیتا تسلا قش ف
l2 .ا 4ااصنإ سالا تولتس ال ا مُهُفِرَك فعلا ت 2 ءاينفأ لهاجل 3013 رھ مر س 6  

 اًماوَق تللد توب ناڪ أ اورق ملو اوفس اوفر مل اققا 1 بیو :ىَلاَعَت لاقو «عمبع

 مهتم 2 م 60 د 8 ولعب ر شالو نيل تقل امو : يلا لاقو ٦۷[“ :ناقرّفلا] ©

8 SS. و 1 م © هلل ET 

 نومعطي نأ درا امو در كك  4Oتايراذلا] : ٥١-۷ه[ ٠



 TD ...ةشيعملا يف داصتقالاو فافعلاو ةعانقلا باب ۵۷ [لوألا باتكلا]
 ت E نمل

 : مدقتي ْمَل اممو «نيقباسلا ِنيبابلا يف اهمظعم مدقتف «ثيداحألا اأو

 «ضَرَعلا ٍةَرْثَك نَع ىّنِفلا َسْيَل» :َلاَك لي يبنلا نع ءه ةريره يبأ نع ١

 هيلع فتم «ِسْتلا یت ىلا نك
 املاء :ءارلاو نيعلا حتفب هب «ضَرَعْلا»

 «َمْلْسَأ ْنَم م حلفا ُْدَك» :َلاَق لک هللا لوسر نأ اهو ورمع نب هللا دبع نعو - 5

 .ملسم هاور «هاتآ اَمِب هللا ُهَعَنَكو « ًاَفاََك 0

 eT ارج نب ميك نو

 حا ْنَمَك ٌوْلَُح ٌرِضَح َلاَملا اَذَه َّنِإ ءميكح اَي» : لاق ّمُ ل اا اس ےک اتا

 ماب ياك اك هةر ل يت نارد عا نر هيف هَل كروب سف ِةَواَحَسِ

 يِذَّلاَو هللا لوسر اَي :ٌتلقف : ميكح لاق  ؛ىَلْفَّسلا ِدَيِل | َنِم ٌريَح اَُْعْلاُديلاَو عبسي الو

 ًاميكح وُعْدَي هيلو م رب وبا َناَكَ الا راك ىح يَ كتب احا اا فلاي كي

 :ةليقمنا يأن يطق ةاع هتلر ايش ُهْنِم لبي نأ ىَبأَيَف «ءاطعلا يطل

 هَل هللا ُهَمَسَك يذلا هح 1 هّقَح ِهْيَلَع ضرغأ ينأ ميك 2 لغ قديش ٤ الا رام لاف
 2و

 . يفوت ىح كي يبنلا َدْعَب سالا ّنِم ًادحأ ٌميكح ْأَرْرَي ْمَلك .ُهَّدُحْأَي نأ ىي ءىّملا اذه يف

80 

 ءَناَصْقَنلا :ءزرلا لضأو ءايَس ٍدَحأ ْنِ و ذي مل : يأ ؛ةزمه مث ياز مث ءري هاري 5 0 o † “e ه ۴ 3

 :ةنيشلاب اًهمْمَطَو الط «سْفَنلا ُفاَرْش داو هلم ٍذخألاب ًاعْيَش نش اذا نوقشت مل ايا

 .وَّرّسلاَو هب ٍاَلاَبُملاَو « هيف عُمطلاَو ءلالا فاّرشإلا مَع يه : :«سْفَنلا ٌةَواََحَسَو

 هللا لوسر َعَم اَنجَرَح :َلاَق « هل 5 يرعشألا ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نعو - ۲ ۲٤

 تطَّمَسو «يِمَدَق تَبِقَنَو اَنُماَدق أ قن كلفت بوت انني رمن هس ٌنْحَنَو ٍةاَغ يف ةي

 .(۱۲۰) )۱۰۵١۱( ۱۰۰ /۳ ملسمو )1٤٤٦(« ۱۱۸/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 )011١(. ثيدحلا رظنا _ ۲

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ ۱٤۷۲( ۱١۲/۲(« ملسمو ۳/٩٤ )0"1١( )45(.

  _ ‰4يراخبلا :هجرخأ 5/ ٤۱۲۸( ۱٤١(« ملسمو ۲۰۰/۵ )۱۸۱٩( )۱٤۹(.

 رسكو نونلا حتفب وه :انمادقأ تبقنف» 5 ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق )١(

 .«ءافحلا نم تحرق يأ «فاقلا



 ا 220
۲ 2 4 lq AT مم هع 12 Bl 722 f ىَلَع ُبِصْعَن انك اَمِل عاملا تاد ةع تيْعْسَ ءقرِلا انجز ىَلَع لَ اتن ءيراقظا 

 : لاقو کک ِثيَِحلا اًدَهِب ىَسوُم وُبَأ ٌتَّدَحَن : 0 ‹«قرخلا َنِم الجر

Eِهْيَلَع قفتم .هاَشْفَأ ِهِلَمَع ْن ْنِم ًاعْيَش نوک ْنأ ةرگ هنأ :  . 

 a رجلا اح وقرا Se َبِلْعَت نب ورمع نعو - ©"

 ُكَرَتَو الاجر ىَطْعأَت ٍُةَمَسَقَك يبس أ لامي يأ 6 هللا لوسر ذأ : : نط - مدل

 ع و رص
 اوف دعب امأ» :َلاَ مث هلع ی مث هللا دوحف :ءاويتع كرت لا نأ َهْعلَبف 0 0

 من يتلو .يطغأ يِذْلا َنِم ّىَلإ حا عدا يِذَلاَو َلَجَّرلا َعَدْأَو لجّرلا يطغأل ينإ

 يف هلا لكَ یا َوُقأ لكأَو ؛عّلَهلاَو عرَجلا يِ ْمهبوُنُق يف ىَأ اِ اماّوفأ يلغأ

 نأ ا شارف ا و لاذ كلفت و ورفع ب ؛رْبَحلاَو تلا ّنِم مهو
 .يراخبلا هاور .مَحّنلا َرْمُح يب هللا لوسر ٍةَمِلَكِب يل نأ

 .ُرَجَّضلا :ليقو ءعّرَجلا ٌدَشأ َوُه :«ُعَلَهلا»

 ِدّيلا َنِم ٌرْيَخ اًيْلَعلا ُدَيلا» :َلاَق ايک َىّنلا نأ TT عقم 4
 ُهَفِعُي ٌفِفْعَتْسَي ْنَمَو «ىنِغ ٍرْهَظ ْنَع ناگ اَم ٍةَقَدَّصلا ريح «ُلوُعَت ْنَمِب ْأَدْباَو ىَلْفَُّسلا
 . ِهْيَلَع ٌقفتم «هللا هنغي نْغَتْسَي ْنَمَو هللا

 .رصخأ ملسم ظفلو «يراخبلا ظفل اذهو

 هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهيو نايفس يبأ ن نب ةيواعم نمحرلا دبع يبأ نعو - © ۲۷
 ينم ُهتلَأْسَم هل َجِرْخَُك اعيش ْمُكْنِم دخ ُدَحَأ ينا ال ناوک ولأْسَمْلا يف اوُهِحلت ال ب
 .ملسم هاور «هنيطْعأ اَميِف هل ُهَل كرا .ٌةراك هل اَنأَو ایس

 لوسر دنع انك :َلاَك « هيض 5 َيِعَجْشَألا كلام نب فوع نمحرلا دبع يبأ نعو - © ۲۸
OE SS Elهَ ينيدح اکر !؟:لي هللا لوسر نوا الا لاك قع وأ  

٠» Eا را اَتْلَقَف  

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۱۳/۲ )4۲۳(.

  _ 5يراخبلا :هجرخأ ۱٤۲۷( ۱۳۹/۲(« ملسمو ۳/٩٤ )1١5( )4٥(.

  . ۷ملسم :هجرخأ ۳/ ٩٩ )۱۰۳۸( )49(.

  _ ۸ملسم :هجرخأ ۳/ ٩۷ )۱۰٤۳( )۱۰۸(.



 CA ...ةشيعملا يف داصتفالاو فافعلاو ةعانقلا باب فال [لوألا باتكلا]
 ڪڪ < ا

 ُتْيأَر ْدَقْلَف «اعيَس َنماَّنلا اولا ,E N a ofr ه < 2ع هم ” الاد يا ر ت o a ت

 . ملسم هاور .ُهاَيِإ ُهلِواَتي أ ادا لآني امن يع ا ارت القني رثثلا قيلرأ ضخ ع

aني ل 0 ب يتلا نأ  

E 

 | :ةلمهملا نيعلابو يازلا ناكسإو ميملا مضب , (ُةَعْرُملا»

 ع تلا ةت رک ربا ىلع رر لا و آنر غو

 يِه ىَلْفَسلاَو ُةَقِفْنُملا َيِه العلا ُدّيلاَو ءىَلْفّسلا ِدَيلا َنِم ٌرْيَح اّيْلْعلا ُديلا» :ِةَلَأْسَمْلا
 .ْيَلَع ٌقفتم «ُةَلْئاَسلا

 ارثكت نماتلا لام ومف 2 هللا لرو لاق لاف ؛ لل ةريره يبأ نعو - ١

 سم اور ركن أ ا رج لاش امنا

 ٌدُكَي دك َةَلَأْسَملا َّنإ» : :ة هلا لوسر لاك :لا دف ٍبدْنُج نب َةَرُمَس نعو - ۲

 «يذمرتلا هاور هن دب ال ِرْمأ يف وأ ًاناطْلُس + ُلُجَرلا لا نا الإ هجو لجل اَهب

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو

 .ةوحَتَو شدخلا : «دكلا»

 اَهَلَرْنأَك ٌةَقاَق نباص ْنَم ٠ :لك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هَ دوعسم نبا نعو - ۳ ۳۳
 ي 0 روی ب ت ارو

 0 هاور ؛ٍلِجآ وأ ٍلِجاَع تڙپ هَل هللا ٌكِشوُم لل اب ب اَهَلّرْنأ ْنَمَو هاف دست ْمَل ٍساّئلاب

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد

 هلك ا E e َلَأْسَي ال نا يِ ََّمَكَت ْنَم

 :ٌتلقف «؟ةّنَجْلاب هَل آ َلَفَكَتأَو اعيش سالا دواد وُبَأ هاور . ًاْيَش ا ال َّن
22 

4 

 هللا لوسر اق :َلاَق <

 اکف ءانأ :ٿ

 . حيحص دانسإب

 .)1°۳( (١٠غ0) 41/۳ ملسمو ١57 )۱٤۷٤(. /۲ يراخبلا :هجرخأ _

.)45( (TT) 4£ /P ملسمو »)۱٤۲۹( 1١50- ۱۳۹/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۰ 

  _ ۱ملسم :هجرخأ ۳/٩٩ )1١41()1١5(.

 . ٠۰١/٩ يئاسنلاو «(581) يذمرتلاو )١774(« دواد وبأ :هجرخأ د ۲

 . بيرغ حيحص نسح ثيدحا :لاقو (۲۳۲۹) يذمرتلاو )١754(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۴

 )١5537(. دواد وبأ : هجرخأ 5 لو



 سش ا عض 55 2
 لوسر تیتاف E NEE هيل ٍقِراَحُملا نب ًةَصِيِبَق رش يبأ نعو - ه۳

 ق ا : اهب كَل َرْماَتَ ُةَقَدَّصلا ايتات ىّمَح ْمِقأ» :َلاَقَق < اًهيف ُهَلَأَسَأ ا هللا
 ىَّنح ُةَلَأْسَملا هَل ْتَْلَحَم هَل َلاَمَح لمحت ُلُجَر :ةئالث دحأل الإ لجت ال هلم نإ
 ىّنَح ُهَلَأْسَمْلا هَل ْثَّلَحَق ُهَلاَم تاتا ٌةَحِئاَج ُهَْباَصأ ٌلْجَرَو ءَكِسْمُي مث ءاهَبيِصُي

Egهْتباَصأ ٌلُجَرَو  شْيَع ْنِم ًاداَدِس :َلاَق وأ -  
 بيصي ىّنَح ُهَلَأْسَمْلا هَل تلحق اَ ًانالُث ُتَباَصأ ُدَقَل :هيِؤَك ْنِم ىَجِحلا يود ْنِم
 تحس ُةَصِيِيَق اي ٍةَلأسملا َنِم َّنْهاَوِس امف «شيع نم ًادادس :َلاَق وأ ءشيع نم ًاماوق
 .ملسم هاور «ًاتْحَس اَهُبِحاَص اًهْلُكأَي

 ىَلَع مهيب ُناَسْنِإ ٌحِلْضُيِق ءِنْيَقيِرَف نيب ُهُوْحَنَو نك عدا : ءاحلا حتفب ؛ُةَلاَمَحل م
 ارلا٥ .ناَسْنإلا َلاَم ٌبيِصُن ُدَمآلا ٌةحئاجلا»و .و ِهِسْفَن ىَلَع ُهُمِرَتْلَيَو ُهَلَّمَحَتَي لام
 رسكب «داَدسلا»و .ووحنو لام نم ناسنإلا رم وب ُموُقَي ام وُ :اهحتفو فاقلا رسكب

 .ُلْقَعلا :«ىججحلا»َو .ٌرْقَملا :«ةقاقلا »و قيفكيو زوكملا ةجاح دس نا لا

 ثوب يلا ٌنيكسملا سي١ : لاق للك هللا لوسر َّنأ : هنالط ا

 ُدِجَي ال يِذَلا ّنيكسملا َّنِكلَو ءِناَتَرْمئلاَو ٌةَرْمَثلاَو ءِناَئَمْقْللاَو هَل ةر سالا ىل
 .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛َساّنلا لاسي ُموُقَي الو هيلع َقَّدَصَتِيف ٌدَصَتيف هل هَل نطفي الو < « ِهيِْغَي

 هيلإ علطت لَو ةئأسم ريغ نم دخألا زاوج باب ۸

 ر لع ربع نب ا یا نع رم نيالا دع نب ماس نعلح 1
 :َلاَقَف . يّنِم ِهْيَلِإ ُرَفْفأ َرُه ْنَم هطعأ :ٌلوَقْأَك ءءاَطَعلا ينيطُي و هللا لوسر ناگ 0

 ل
 ومتف ه

en 

 ْذَحَف ِلْياَس لَو ٍفِرْشُم َرْيَغ ل ٌءْيَش لاّملا اَذَه نم كءاَج اإ

 دبع ناكف و : ٌمِلاَس لاق تفت ةع الق ءال امو موب قد كفش ْنإَو هلك تش ناق

 غ فم :هطغأ اغ د الو اش ادا لاسي ال هلا

 .(۱۰۹) )۱۰٤٤( ۹۸/۳ ملسم :هجرخأ ۔
 .(5514) ثيدحلا رظنا هالك

 )۱۰٤٥( )11١(. ۹۸/۳ ملسمو «(۷۱۹۳) ۸٤/٩ -۸٥ يراخبلا :هجرخأ  هالال

 )١( ةياهنلا .ًالام كل هلعجا يأ ٠۷۳/۳.



 ...هدي لمع نم لكألا ىلع ثحلا باب ۵۹ [لوألا باتكلا]
 لس كاك مم ااا ممم ااا ا يميل

 .ِهّْيَلِإ علطتم يأ :ةمجعملا نيشلاب :«فرشُم»

 هدي لمع نم لكألا ىَلَع ثحلا باب 4

 ءاطعالل ضرعتلاو لاؤسلا ا
 لآ ٍلْضَم ني اوغباو ضّرألا يف اورتن ةولصلا تيم ا :ىّلاَعَت هللاَلاَق

 :ةعمجلا] ٠١[*

 ْنأل» :للكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءب ماّوَعلا نب ريبزلا هللا دبع يبأ نعو - ۴

 تكيف ٠ ءاَهَعِيييَف وِرْهَط ىَّلَع بطح ْنِم ٍةَمْرُحِب َيِنأب «لَبَجلا ّيِتأَي مٿ ا اعا ا

 يراخبلا هاور «ُهوُعَتَم ْوَأ ُهْوطْعَأ ءَساّنلا َلأْسَي ْنأ ْنِم ُهَل ٌدْيَخ ُهَهْجَو اهب هللا

 ا : ال هللا لوسر لاق :َلاَق هيل ةريره يبأ نعو ۳

LL TTهيلع قفتم هتم وأ ةيطنق ادخال  

 هاور اودي ِلَمَع ْنِم الإ ُلُكاَي ال لع دوا ناگ» :َلاَق ایک ّيبنلا نع ءهنعو _ ۰

 ٠ يراخبلا

 .ملسم هاور «ًاراَّجَت 86 اًيركر ناگ» :َلاَق ای هللا لوسر نأ :هنعو 0

 ٌدَحَأ َلَكأ اَم» :َلاَق لَو يبنلا نع هنو بِركي ٍدْعَم نب مادقملا نعو - 5

 ٍلَمَع ْنِم لگا ناگ لي داد هللا يبن نو هدي ِلَمَع ْنِم لگا نآ ْنِم ًارْيَح طق ًاماَعَط

 .يراخبلا هاور اودي

 ىلاعت هللاب ةقث ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب ٠

 :ىَلاَعَت لاقو ‘4 :ابمر شی رهف وَْم نم متقن آَمَو 107 يلا هللا | لاق

 ا م e 4 ہک صع
 ريح نم A کک ل هجو آمين کک 2 وقفت امو مڪيش ريح ريح نم أوقفت ام 0

 راو ر رہ حو ى رل ما ءور ےک هب
 <17 ريخ نم امو ا لاقو IrvY‘ : ةّرقبلا] هک توملظت ال و مڪي قر

 ٠ [۲۷۳ هرقل 7 وب

  _ ۸يراخبلا :هجرخأ ٠١۲/۲ )۱٤١١(.
.(1°V) (1° £) AV /F ملسمو »)۱٤۷٠٠١ )١۲/۲ يراخبلا :هجرخأ _ 4 

  _ ۰يراخبلا :هجرخأ ۳/ ۷٤-۷٥ )۲۰۷۳(.

 )١119(. (۲۳۷۹) ۱۰۳/۷ ملسم :هجرخأ - ۱

 .(۲۰۷۲) ۷٤/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۲



 نيحلاصلا اير لدتم
 لج : نينا يف اّلِإ َدَسَح ال» :َلاَق لَو يبنلا نع هيو دوعسم نبأ نعو - ه4

 اًهِب يِضْقَي وهف ةَمْكِح هللا ُهاَنآ لجرو ءٌّقَحلا يف وِيكلَم ع قلت ا هانآ

 هْيَلَع ٌقفتم هاَهُمّلَعُيو

 .ِنيََلْصَحلا نيام ىَدْحِإ ىَلَع الإ ٌدَح ٌدَحأ طَبغُي ال نأ يغَبْنَي :هانعمو

 0 : هلا لوس لا لاق هيما

 . ىراخبلا 5 گا ا ام وراز

 ٌّقِشِب ْوَلَوَراّلا اوُقنا» :َلاَك ي هللا لوسر َّنأ : هڪ متاح نب ّيَِع نعو - ٥
A. 0َ2 هس  

 . هيلع قفتم «ٍورمت

 قفتم .ال :َلاقف كَم اعيش لک هللا لوسر لكس ام لاق ۰ هنألط رباج نعو 25

 . هيلع

 داَبيلا ٌحبصُي ٍمْوَي نِي ام :ل هللا لوسر لاق : لاق ؛ هل ةريره يبأ نعو - ۷

 َمُهّللا : ڪالا ُلوُقَيَو ًافَلَح ًاقِفْنُم طغأ ّمُهَّنلا :امهدْخأ لوقف نالْزْنَي ِناَكَلَم اّلِإ هيف

 .ِهْيَلَع ٌنفتم «ًافلت ًاكِيْمُم طغأ

 ؛َكْيَلَع فني مدآ َنْب اي قفنأ :ىَلاَعَت هللا َلاَق» :َلاَق اک هللا لوسر َّنأ :هنعو 4

 0 ايو صاعلا نب ورمع نب وللا دبع نعو - 4

 ٌقفتم «ْفِرْعَت ْمَل ْنَمَو تفرع ْنَم ىَلَع ماسلا اَرْفَتَو ماَعَظلا مهظن» : لاق ؟ُرْيَخ مالسإلا
3 52 

٠. 
 ا

 .(۲۹۸) (815) ۲۰۱/۲ ملسمو «(۷۳) ۲۸/۱ يراخبلا :هجرخأ د ۳

 .(55575) ١١/8 يراخبلا :هجرخأ 15

 .(۱۳۹) ثيدحلا رظنا - 65

 .(ه5) )۳11( V€ /V ملسمو ١5/8 )1٨۳٤(‹ يراخبلا :هجرخأ 5

 .(۲۹۵) ثيدحلا رظنا ۔ ۷

 )۳٣(. (4۹4۳) ۷۷ /۳ ملسمو 5584(2) 97/5 يراخبلا :هجرخأ 4

 .(59) (۳۹) ٤۷/۱ ملسمو 7 ٠١/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۹



 202 ...ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب ٠١ [لوألا باتكلا]
a 2 2 2 

 ام ءِزْنَملا ٌةَحيِنَم م اًمالغأ :َةَلْضَخ َنوُعَبْرَأ» : لي هللا لوسر َلاَق :َلاَق «هنعو ©

 اهب ىَلاَعَت هللا ُهَلَحْدَأ الإ ءاَمِدوُعْوَم َقيِدْضَتَو باوک اجر ؛اهي لب فَ ليا

 . ريحلا قرط ِةَرْثَك نايب باب يف ثيدحلا اذه نان قس نكو . يراخبلا هاور اَةّنَجلا

 ب ای» : ب هللا لوسر لاق :َلاَك « هل الخ نب يد ةَماَمَأ يبأ نعو - ٠

 باو ءفاَمَك ىَلَع مالت الو ءَكَل رس هّكِسْمُت ناو ءَكَل ٌرْيَخ َلضَملا لذت نأ َتَنِإ 0

 .ملسم هاور ؛ىَلفسلا ديلا يِ يَ العلا ديلا لوت نب

 ءهاطعأ الإ ًايَش مالْسإلا ىَلَع ةا هللا لوسر ليس اَم :َلاَق هني و سنأ نعو - ۲

 ا 00 َلاَقَف ءدِمْوَق ىلإ َعَجرَف ٠ ا ا اا «لجر هءاَج ُدَقَلَو
 تے و

 | ل

 ام مليا لُجّرلا ناگ ْنِإَ شل دقي ال قع داق لوس نكمل ذو

 لس هد نع اننا ی و ا لا رپ ارس كن

 هللا لوسر اي :ُتْلَقَك ءآمس كي هللا لوسر مسق : :َلاَق « هبإلط رمع نعو -

 31 ءٍشْحُملاِب ينوُلأسَي نأ يِنوُريح ْمُهّنإ» :َلاَمَف ؟ْمُهْنِم وب ٌّقَحأ 0

 .ملسم هاور «لْخاَبب ٌتْسَلَو ل

 32 9 هدهد و جاع قمت يو 6 98
 نم ةلفقم ا يتلا عم ريت وه اعتب لاق ر

 َتفَقَوَق 0 رم ف وطي ىتح ا باَرعألا ُهَقِلَعَف ‹ نینح

 مث ءْمَكَنيَي ُهْتْمَسَْل امَمَت واصلا هذه ُدَدَع ىل ناگ ْوَلَق «يئاّدر ينوطْعأ» :لاقف ا

 يراخبلا هاور «ًاناَبج الو ًاباَذَك الو ًاليخَب ينوٌدجَت

 . كوش هل رجس :«هاَضِعلا»و .ٌةَرَجَش :4ُةَرْمَسلا»َو .هِعوُجُر لاح :ْئأ ُهلَمْقَم»

 لام ْنِم ٌةََدَص ْتَصَقَن اما : :َلاَق لَو هللا لوسر نأ : ل ةريره ىبأ نعو _ ٥

 . ملسم هاور ؛و هللا ُهَمَكَر الإ هلل ٌدَحأ عصا اَمَو رع الإ وفعب ًادّْبَع هللا دار اَمَو

 .(۱۳۸) ثيدحلا رظنا - ۰

 .(609) ثيدحلا رظنا 2. 0

 .(01) (۲۳۱۲) ۷٤/۷ ملسم :هجرخأ _ ۲

 (YV\). )07*1( °1 ۰۳/۳ ملسم :هجرخأ د ۴۳

 .(5851) ۲۷/٤ يراخبلا :هجرخأ _ 6‰

 .(59) (5588) ۲۱/۸ ملسم :هجرخأ هدو



 مممسس 02030303200000 ص 5 س
 للي هللا لوسر عمس هنأ : ند يرامنألا دعس نب ورمع ةشبك يبأ نعو 8

 ٍةَقَدَص ْنِم ِدْبَع ُلاَم ضقت ام اَم :ُهوُظَمْحاَف ًائيرَح ْمُكُندَحَأَو < ّىِهَْلَع مسا ةئ
 هللا َحَتَ الإ ٍَلاسَم َباَ ٌدْبَع ء حت لَو هز لا هار الإ الع رَبص ةَمَلطم دَ ملط اكد
 0 اًينِّدلا امّنإ» :َلاق وقح ايدح ْمُكُدَدَحأَ اَهَوْحَن َةَمِلَك ْوَأ - رك َباَب ْيَلَع
 هيف هل مَلعَيَو ُهَمِحَر ويف َلِصَيَو بر هيف هيف يِفَتَي َوُهَك ءًاملِعَو ًالاَم هللا ُهَقَرَر ِدْبَع :رقت
 تلا ُقواَص َوُهَك الام ُهْقُرْرَي ْمَلَو ًامْلِع هللا ُهقّرَر ِدْبَعَو .ٍلِزاَتَملا لضفأب اذهن 0
 هللا ُهَقَزَر ِدبَعَو .ٌءاَوَس اَمُهَرْجأَف ويب َوُهَك ءِنالُق ٍلَمَعِب ٌتلِمَعَل الام يِ نآ وَ :ٌلوَقَي
 هيف ْلِصَي اَلَو ُهّبَر ويف يقي ال < «مْلِع ريب هِلاَم يف طبخي وه ًامْلِع ُهُقُرْرَي ملو الام
 ملغ الو هلام لا ور مَ دبع .ِلِزانملا ِثّبَْأب اًدهَك َقَح هيف هلل ملي الو فخر
 هاور ؛ٌءاَوَس اَمُهَرْزوَف «دتّيِنب َوُهَف ءناَلُث ٍلَمَعِب ِهيِف ُتْلِمَعَل ًالاَم يِل نأ وَ :ُلوَقَي َوُهَف
 نحب لح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 : تلاق «؟اًهْنِم َيِقْب ام» : ه6 ئبنلا َلاَقَك ماش اوُحبد مت : او ةش ةشئاع نعو - ٥

 :لاقو 5 ءاور اًهِفَيَك ُرْيَغ اَهّلُك يقم :َلاَق . اهُميَك الإ اهْنِم َِقَب اَم

 د + مد

 . اهنيك الإ ةَرِخَآلا يف اتل ْتّيَِب :َلاَمَك . اهم الإ اهب اوُقَّدَصَت :هانعمو

 » :ِةِلكَي هللا لوسر يل َلاَق :تلاق 0

 . «"ٍلّيَلَع یک ويف يكون

 لَو ِكْيَلَع هللا يِصحيَف يصح الو ءيِحَضْنا و يِحَتْنا وأ يقفنأ» :ةياور يفو

 .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛ِكْيَلَع هللا يعوُيَك يعوت

 .«يحضنا» كلذكو «يقفنأ» ىنعمب َوُهَو «ةلمهملا ءاحلاب (ىحَمْنادَ

 .(77978) يذمرتلا :هجرخأ 15

 )۲٤۷۰(. يذمرتلا :هجرخأ - هدال

 .(۸۸) (۱۰۲۹) ٩۲ /۳ ملسمو ء(5١*5) ٠٤١/۲ يراخبلا :هجرخأ ۸

 برعلا ناسل .كنع قزرلا ةدام عطقنتف كدي يف ام يعنمتو كدنع ام يدشتو يرخدت ال يأ )١(
 .(يكو) ۳4۰/1



 ...ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب ٠١ [لوألا باتكلا]

 «ِقِفْنمْلاَو ليخبلا لَثَم» :لوقي كي هللا لوسر عمس هلآ : ب بط ةريره يبأ نعو - ۹

 يلق طولا نأ ءار إنو نم بدع وك اع وجو تك
 ديري الف ءليِخَبلا اًمأو ارتا وعن ناب َيِفْحَت ىَّنَح ِدْلِج ىَّلَع  ث ا ْتَعَبَس الإ

 هيَ ٌقفتم ف الق اتوب هک اتام وقل لک تقر الراب قي
 ُهءاَرَو ٌَرْجَت ىَّتَح ْتّلاَطَو «ْثّعَبَس َقَمْنأ اَمَّلُك َقِقُْملا َّنأ ُهاَعَمَو ؛ٌعْرَدلا : ةَُجلاَر

 .هِتاَوطَحَو ِهِيْشَم رئو ِهْيَلْجِ َيِفْحْنَو
 ءٍبيط ٍبْسَك ْنِم ِةَرْمَث ٍلدَعب ٌّقَّدَصَت ْنَم» : هللا لوسر َلاَق :َلاَق «هئعو -

 ا یا هيجان ا ت ف اهب ھا نإ بيلا الإ ا ْلَبْفَي الو

 .هْيَلَع ٌقفتم «لبَجلا لم نوَ ىّ هول
 ناكسرو ءافلا نشك اا لاو ر ماللا مضو ءافلا حتفب لملا»

 .رهملا وهو :واولا فيفختو ماللا

 َعِمَسَف ءضْألا نِي واق يِشْمَيلُجَر امتي :َلاَك لک يبنلا نع «هنعو -
 اًذإف ءٍةَّرَح يف ُهءاَم ْعَرْفأَف ٌباَحَّسلا َكِلَذ ىَكَتَتَ ءنالُق ةَقيِدَح ٍقسا «ِةَباَحَس يف أت اند

 يف ٌمئاَق لْجَر اًذإف ءءاَملا َعّبتت غ ءاملا كيك تيقؤتما وق جارشلا كلي بر

 مسالل نالُق :لاق ؟َكّمسا ام يوا َدْبَع اي :ُهَل َلاَقَف ءوتاَحسمب ءاملا ُلّوَحُي هِيَقِيِدَح

 ينإ :َلاَقَك ؟يمشا ِنَڪ يلان مِل شا دبع اي :هل لاقف ؛ٍةباحّسلا يف َعِمَس يذلا
 امف ءَكيسال ٍناَلُف َةَقيِدَح ٍتْسا :لوقي ُهُؤاَم اَذَه يِذَّلا ٍباحّسلا يف انوص تو

 ويلعب ُقَّدَصَتأَك ءاّهْنم جر ام ىلإ ٌرظْنأ يّنِإَف ادم تلق ذإ اَمأ :َلاَقَف ءاهيِف ٌعَنِصَت

 .ملسم هاور هل اهيف ٌدرأَو الث يلاّيِعَو ا 7

  48يراخبلا :هجرخأ ١547 /۲-١57 )۱٤٤۳(ء ملسمو ۸۸/۳ )1١51( )0170.

 ٢۰ _ يراخبلا :هجرخأ ۲/۱۳٤ )١51١( 2ملسمو ۳/ ۸٥ )1١1١4()54(.

  _ ۱ملسم :هجرخآ ۸/ ۲۲۲ )۲۹۸٤( )٤٥(.

 هذه يف اذك» :۳۸/۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق .«ناتبج» :يراخبلا ةياور يف )١(
 لصألا يف ةنجلاو فحص دقف نونلاب اهيف هاور نمو «ةدحوم اهدعب ميجلا مضب ةياورلا

 بوث ةدحوملاب ةبجلاو ءهنصحت يأ اهبحاص نجت اهنأل عردلا اهب تيمسو ء«نصحلا
 .«عردلا ىلع هقالطإ نم عنام الو ءصوصخم



 نيحلاصلا شاير
 ناكسإو ةمجعملا نيشلا حتفب «ُةَجْرَّشلا»َو .ءاَدْوَس ٌةَراَجح ُةَسيلُمْلا ضْرَألا ةرحلا»

 .ءاملا َليِسَم يه :ميجلابو ءارلا

 حشلاو لخبلا نع يهنلا باب ١

 ىن او ت ىرتصلل هريس یول یس بدکو نرل قفَتسأَو َلْخي نم اًمأو# يلع 2

 هه كوا ےس E نوچ :ىَلاَعَت لاقو ۸-۰ :سيدر 6€ كي اذ كلام هلع

 .[+ : نامل €دوحلقمْلأ

 يالا بابلا يف اَهْنِم ةلمج تمدقتف ثيداحألا امأو

 ٌتاَمنُع ملل نِ ؛ مْلُظلا اوف وُقَتا» :َلاَق للي هللا لوسر نأ : هل باج نقود 17

 اوُكَفَس ْنأ ىَلَع ْمُهَّلَمَح ْمُكَلْبَك ناگ ْنَم كلها ّحّشلا نا ؛ علا اوم هاو .ةَماَيِقلا موي

 . ملسم هاور ؛ْمُهَمِراَحَم اا ْمُهءاَمِد

 ةاساوملاو راثيالا باب "7
 لاقو هاجد فو فاضح خي 36 قو عيش 3ع زیرو ىلا هلا لاَ

 .[۸ :ناسنإلا] 4@ ابسأو اتو ایکس وح لع ماعطلا َنوُمِمطيَو» : ىَلاَعَت

 ىلإ :َلاَقَف ل ل يبنلا ىلإ لج ءاحجب :َلاَق ءهلظ ةريره يبأ نعو _ ۴
 | يِدْنِع ام قلاب َكَتَعَب يذلاَو :تلاقق واس ِضْعَب ىَلِإ لس 6 ا دوهجم

 لاب كب يِذْلاَو ال : كل لم نك نلف یئ < كيد َلثم تلات «ىرخأ ىلإ لسا
 ا َلاَمَك «؟هَْيَللا اذه فيضُي ْنَم» : ي يبنلا َلاَقَق .ءاَم الإ يِدْنِع ام

 .لِكَم هللا لوسر َفْيَض يمركأ : هيآرثالا َلاَقَق 05 ىلإ هب قلنا هللا لوسر اي انا

 لاا و لإ ءال :ُتَلاَقَف ؟ٌءْيَش ِكَدْنِع لَه تارا لاق ياو يفو

 اَنأ هيرو ءَّجاَرّسلا ينقط اَنُفْيَض 5 0 يهيمن َءاَشَعلا اوُداَرأ اَذِإَو ِءْيَسِب مهي

 :َلاَقَف اب بلا ىَلَع اَذَع َحَبض أ املك ِيَيِواط اًناَبَو ُفْيَصلا َّلَكأَو اوُدَعَفَف .ُلُكأت

 yT هللا ّبجَت ْدَقْل»

 .(۲۰۳) ثيدحلا رظنا - ۲

 .(۱۷۲) ١77/5 )۲۰٥٤( ملسمو ,(7098) ٤۳ ۔ ٤۲/٩ يراخبلا :هجرخأ د ۳

 )١( ةياهنلا .عوجلاو ةجاحلا نم ةقشم دجو يأ ١/ 77١.



 ...ةرخآلا رومأ يف سفانتلا باب 77 [لوألا باتكلا]

 ما

 دلثلا ُماَمْطَو َةَناَكَنلا يِفاَك نيالا ٌماَعَط» :ِكك هللا لوسر لاق
 ا

4 

22 

Eيِفْكَي ٍدِح حاولا ماَعط» :َلاَق لَك يبنلا نع « نهض  

 . «ةيناَمَتلا يفي ةع ةَّعَبرألا ْماَعَطَو :ةقيرألا يِفْكَي نيالا ْماَعَطَو ءِنْيْئالا

 ذإ للي َيِبَنلا َعَم ِرَفَس يِف نح اَمَتيَب : :َلاَق هل يردخلا ديعس ىبأ نعو 6

 : رال هللا لوسر َلاَقَق ءَالاَمِشَو انيمي ُهَرَصَب ُفِرصَي َلَعَجَف هَل ٍةَّلِحاَر ىَلَع ّلَجَر َءاَج

 ُدْعَيْلَف ءِداَر ْنِم لصق هَل ناگ ْنَمَو هَل َرِهَظ ال ْنَم ىَلَع هپ ْدُعيلَف ره ْلْضَك ُهَعَم ناگ ْنَم
 الخال ىح ال هنآ اار 0 ا 0

 .ملسم هاور . لصف يف

 ةَدربب ةا هللا لوسو ىلإ تءاج ارا نأ : بط ډعس نب لهس نعو .ه5

 قى ےک

 جرف ءاَهْيَلِإ اجاَتحُم لب بتلا ادا ءاَهَكوُسْكَأل يدي ديب اهتجسن :ُتَلاَقَف جوس

 E E E ام اًهيِسُكا :نالف َلاَقَك ُهُراَزِإ اَهّنَِو اَ
 اهسبلا تنسخ ام :ُموَقّْلا ُهَل ل َلاَقَق :ِهْيَلِإ اهب َّلَسْرَأ مث ءاَهاوَف حَجَّ 0 ا ا 2 2 ه0 ص ساس 5

 ُهتْلَأَس ام لاو ين ع ءاَهيِإ اجاَتحُم الب بلا
 .يراخبلا هاور .َُنَفَك ْتَناَكَف :ٌّلْهَس َلاَق .ينفك وكتل ُهيْلأَس اَمَّنِإ ءاَهَسِيْلأل وَ ر ووكع

 اوُنَمْرأ اَذإ َنيْيِرَعْشألا َّنإ» : الك هللا لوسر َلاَق :َلاَك ءهيط ىسوم يبأ نعو - ۷
 ت
5 

 8 ءدحاَو بو يف ْمُهَدْنِع ناک ام اوُعَمَج ‹ةَتيدَملاب مهلايع ْماَعَط لَك وأ 00

 .ِهْيَلَع فتم ؛ْمُهْنِم اَنأَو ينم ا ٍدحاَو ِءاَنِإ يف مهنبه

 . َعاَرَقلا َبَراَق 3 ْمُهْداَز عرق : و

 هب كربتي امم راثكتسالاو ةرخآلا رومأ يف سفانتلا باب ۳

 ۲١[ ٠ :نيفّقطملا] «نوسِفلتنملا نضانَتيلَف كلذ E :ىَلاَعَت هلل هللا لاق

(°*04)g (1۷۸) )5١58( 5 ملسمو »)٥۳۹۲( ٩۲/۷ يراخبلا :هجرخأ 61 

.)۱۷۹( 

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ١/۱۳۸ )۱۷۲۸( )۱۸(.

 .(5075) ۱١/۸ يراخبلا :هجرخأ 65

 .(19:0()171) ۱۷۱/۷ ملسمو )١51585(, ۱۸۱/۳ يراخبلا :هجرخأ هلال



59 
 هدو رتل «بارش يأ كي هللا لوسر نأ : اظ دعس نب ٍلْهَس نعو -

 ال :ُمالعلا َلاَقَف '؟ءالؤه يليغأ نا يل نَاتا» : ماع َلاَقَف «عاَيْشألا ِوِراَسَي ْنَعَو 7
 .ِهْيَلَع فتم .ِدَي يف ةي هللا لوسر هلت . ًادَحأ كي يس أ ال «هلا لرسم ا

 . ايد ِساّبَع ُنبا وه مالعا اًذهَو . ُهَعَضَو يأ :قوف ةانثملا ءاتلاب 26

 0 تينا ات : لاق ءاي يبنلا نع اط ةريره يِبأ نعو 2 ۹

 1 توب 7 : لڪ هير هاداتف ول يف يِنْحَي بويا َلَمَجَ ءٍبَمَذ ْنِم دارج وْيَلَع رخت

 ل 2

 م لال ا : َلاَق !؟ىَرَت اًمَع َكنِيتْغأ نا

 ركاشلا ّيِنَغلا لضف باب "4

 اهب ههوجو يف هفرصو ههجو نم لاملا ذخأ نم وهو

 : رر 6€ ىر ی © یب دمر © قو كلغ نم وم : ىَلاَعَت هللا لاق
‘[¥-oنم هدنع دل 2 @ لام ىب الآ اًسسجیسو لا لاقو  

 :ىَلاَعَت لاقو ٠۷-۲ : للا € فري فرس © © للا دير وجو ها لإ © قرن زس
 و مكل رخ وهف ءارققلا اه اهوفخت نإو ھه امِعْنْف تفدصلا اود ت نإ ا ور ب ومر رر رص اَور سرب حرب E e 2 ا.

 .نآظ :ىَلاَعَت لاقو بمب :ةرتجرا] € ريح َنوُلَمَ امي لاو مكِنايَس ني مكحنع 4 اب جمرة 7 ت 2
Aہر و هم هم  

 [و؟ :ناّرمع لار 467 ٌميِلَع وب ہلا تق ونت نم اوقف امو ¿ 2 امم أوقفت ىح لا أولات

 .ةمولعم ةريثك ِتاعاطلا يف قافنإلا لضف يف تايآلاو

 إ َدَسَح الد: هللا لوسر لاق :َلاَق بط دوعسم نب هللا بع نعو - ۷

 وهف ةَمُكِح هلل هللا هاَنآ لجَرَو «ٌقَحلا يف هيكل 8 ىلع طلق الام هلل هللا ُهاَآ لْجَر :ِنْيََتْا

 .ًابيرق هحرش مدقتو .هْيََع ٌقفتم 'اَهُمَلَعُيَو اهب يضقي
 انآ لج : نينا يف إ َدَسَح ال» :َلاَق ب يبنلا نع ٠ ءا رمع نبا نعو - ۱

 ليلا َءاَنآ ُهَقِفْنُي َوُهَف الام ُهاَنآ َلُجَرَو ءِراَهَتلا َءاَنآَو ليلا ًءاَنآ هب وَ هي َوُهَف ءنآرقلا هللا

 .هْيَلَع فتم ال ءو

 انني

0 5 

` 

 كك

 .(۱۲۷) (۲۰۳۰) 1١/5 ملسمو ۱٤٤/۳ )576١1(, يراخبلا :هجرخأ 2-4

 .(۲۷۹) ۷۸/۱ يراخبلا :هجرخأ 8

 )٥٤۳(. ثيدحلا رظنا _ ۰

  2١يراخبلا :هجرخأ ١7/7 )٥۰۲٥(« ملسمو ۲۰۱/۲ )۸۱٥( )۲٦٩(.



 لمألا رصقو توملا ركذ باب م [لوألا باتكلا]

 . ٌتاعاّسلا :«ءانآلا»

 : اوُناَقَف ل هللا لوسر ارت َنيرِجاَهُملا ًءارَقُف نأ .: هل ةريره يبأ نعو - 1

 :اولاَقَق «؟كاد اَمَو» :َلاَقَف ءميقُملا ميلا «ىّكْعلا ٍتاَجَرَّدلاِب رولا ُلْهَأ َبَمَذ

 اَلَو َنوُقِتْعَيَو ءُقَّدَصَتَن الو َنوُفَّدَصَتَيَو «ٌموُصَن امك َنوُموُصَيَو < «يّلصُ امك َنوُلَصُي

 ْنَم هب َنوُقِبْسَتَو ْمُكَقَبَس ْنَم هب َنوُكِرْذ ايس ْمُكَمْلَعأ الأ» : ال هللا لوسر َلاَقَف ءُّقتْعَن

 ىَلَب :اولاق «؟ْمُتْعَنَص اَم َّلْئِم َعَّنَص ْنَم الإ ْمُكْنِم َلَضْنأ ٌّدحأ ْنوُكَي اَلَو ءْمُكَدْعَب

 (ًةَّرَم َنيِئالَتَو ًاثالك والص لك رب (نودهحتو نوركتو نوحيست» لاق لا لَوَسْراَي

 0 :اولاقف هلك لل هللا لوسر ىلإ َنيِرِجاَهُملا ءاَرَقُف َعَجَرَ

 ِهْيَلَع ٌقفتم «ُءاَشَي ْنَم ِهيِت هللا رشق كي : للك هل هللا لوسر َلاَقَق ؟ُهَّلثِم اوُلَعَمَ ءاَنْلَعَف

 .ملسم ةياور ظفل اذَّهَو

 © ررر ر و 37 2

 .ملعأ هللاو ءةريثكلا لاومالا :«روثدلا»

 لمألا رصقو توملا ركذ باب ٥.

 6 ر رس و ى ےک 00 3 7 همه ۰ 5 ] م راک ر

 نَمَه َةَمَسِقْلا موب تروج ترودو امَّنِإَو ب ولا ةقياذ سفن لكو# ىلا هللا لاق

 سو €6€ دورنا عنكم لل ايدل ةزَحْلا امو ذا َدَقَه ةكجبلا َلْيَدْأَو راكلا نع ني 1 0 عم سل لَم 2+ هروب t2 مد سرا

 ضش م یر امو 8 بس ڪت ادا امووع لا لاقو 1A0] نا

 07 ي و
 :ىلاَعَت لاقو ۰[: :ناتقن] توم

 نع ء كد و 58 ١ ال 7 نزلا اماني ا 8 ٦١“ :لحتلا] < هو 1 ا کک

6 

 e ر ل © َنوُرِيَحْلأ ُمْه کوا كل ل نو فأ

 نلو )ل َنيِحِلَصلأ نم م کاو دص بي ٣ کل وسر لوا ر لوقف تولا

 :ىَلاَعَت لاقو A ا امت اپ ارح هاو اهل هاج اإ اق هلآ و

 همك اهن دک ت ایف اسل ر لل © دنیا بولا ثرملا ههدعأ اج ل قحا
 دمو مهس هش باش دا رشا دف © ےک ےک ع خّب مهيادو و نمو يايا

 كيلوت م روم تح تتم © حينما مخ كو ةنيزاوم تلق نمف ) نواس 37

 ىو کک ہہو سس 2

 نت ْمْلَأ 3 «يخيبك اف مم رال موجو حقل © َكوُدَِح منهج يف مهسا اوريخ نيِذلا

  ۲يراخبلا :هجرخأ د ۲۱۳/۱ -۸٤۳( ۲۱٤(« ملسمو ٩۷/۲ )٥۹٥( )۱٤۲(.



 ياسا اي
 مک لكل : ىَلاَعَت هلق ىَلِإ 46-1١6[ :نونمؤملا] © تورك GS 5 ل قي

 شمل نإ للك (© نما لس روب سک و 6 لال © ةر کت رکا وذل

 0 1 الإ مکن اع مکتفلع اکا َرْسَبأ © ةرئلنت رک مكتأ ول آليت الإ
 کھ ا لل 38 e لاقو «[6١١-7١١؟ :نونمؤملا] ©

 6-0-0 سه ألا مح لاف لَم نم بتكلا أوُوأ َنيِدلَك ووك الو يلا نم کر امو مآ
 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠٠٠٦ :ديدحلا] 4O 29 توقف مم

 يف ْنُك١ :َلاَقَك ءيبكْنمب يک هللا لوسر ذخأ :َلاَق ءا رمع نبا نعو هال“
 .«ِليَِس ٌرياَع وا ٌبيِرَع َكنأك ادل دلا

 ٍرِظَْنَت الف َتحَبضأ eG e َتْيَسْمأ اإ :لوقي ءو َرَمُع نبا ناگ
 . َكِتْوَمِل َكِت اح اع ني O FO نييزكو ءَءاَسملا

 .يراخبلا هاور

 « هيف يصوي ٌءْئش ملكي a 1901391 4ك ذأ معو دا

 ظفل اَذَه هيلع فتم ؛ُهَدْنِع ٌةَبوُتْكَم هني ُهْنْيِصَوَو الإ نيكي ك تي

 تقيس د هلآ هلع كك ا رجع ا لاق لاه 0 : ملسمل ٍةياور يفو ٠

 . ينيِصَو يڍٺِع َو الإ َكِلَد لاَ لكي هللا لوسر

 اَذَهَو ءْناَسْنإلا اَذَم» :َلاَقَق ءاطوطُح لكي ْنِنلا طح :َلاَق هيض سنأ نعو هاله
 . يراخبلا هاور ؛ُبَرْقَأْلا طَحلا َءاَج ْدِإ َكِلَّذَك َوُه امتي ُهّلَجأ

 ا

 يف ًاظَح صحو «ًاعبرم اح ل ْنِبّنلا طح :َلاَق كو دوعسم نبا نعو ٥

 يف يَا هبناَج ْنِم ٍطَسَوْلا يف يِذَّلا اذَه ىّ ًاراَعِص ًاططخ طَحَو نم اَجِراَخ طولا

 َوُه يِذَلا اًذهَو وب طاحأ دَ وا - هب اطنخ هلا ادعو ءَناَسْنِإلا اًذَه» :َلاَقَق ءْطَسَولا

 ُءأطحلا ْنإَو ءاَذَه ُهَسَهَن اَذَه هاطحلا ْنِإَك ءٌضاّرعَألا ٌراَمٌّصلا ظطْْلا وهو لَم راحت
 2غ 9 و عا س
 رو ولو .يراخبلا هاور «اذُه هشهن اذه

 )٤۷١(. ثيدحلا رظنا ب هال“

 .(5)و ٠١ ١177 ١( //ه ملسمو «(۲۷۳۸) ۲/٤ يراخبلا :هجرخأ 4

 .(15148) ۱۱۱/۸ يراخبلا :هجرخأ هاله

 1١١١-1١١)5419(. /۸ يراخبلا :هجرخأ _



 لمألا رصقو توملا ركذ باب 70 [لوألا باتكلا]

 ضارعألا

 e :َلاَق اج هللا لوسر َّنأ : هيض ريوق نبأ نفوق

 هز ادم امره وا اشر E ل

 e ذأ ٌةَعاَسلاَو َةَعاَّسلا ْوَأ ءٌرظَتْنُي ٍبِياَغ رشق َلاَجَّدلا وأ ءًازهجُم

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 .ٌتْوَملا : يِنْعَي «ِتاذللا مْذاَه َركذ اوٌرْيْكأ» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 4

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور

 ماك ليلا تك َبَعَذ اإ و هللا لوسر ناگ : هلو بعك نب بأ نعو - ۷
 اَب ٌتْوَملا َءاَج ٌةَفِداَرلا اَهْعَبْتَت :ةَفِجاَرلا ٍتءاَجج هل زا اوُرُكْذا ءُنماّنلا اهي ايد 1

 كَ لجأ مَ َكْيَلَع َءاَلّصلا ُدِيْكَأ ين هللا لوسر اي :ٌتْلُق اويف امي ٌتْوَملا َءاَج هيف

 كَل ٌريَح َوُهَق تدر نا کفش اَم١ :َلاَق «مُبُرلا :ٌتْلُق «َتْفِش اَم» :َلاَمَك ؟يِتالَص ْنِم

 امد ا :ُتْلُق «َكَل ّرْيَح َوُهَك تز ْنِإَف ءَتْفِش اَم» :َلاَق ؟فضتلاَق :ُتْلُق

 كَم ىف ًاذإ» :َلاَث ؟اَهَلُك يتالص َكَل لجأ : كل ق دنع وت كاز «َتْئِش
 0 ور

 . (نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلا هاور «َكبِنَذ كَل رْفْغَيَو

 .(97) ثيدحلا رظنا  هالال

 هل ء«(یربکلا» ىفو ٤/٤ یئاسنلاو .(۲۳۰۷) يذمرتلاو «(1754) هجام نبا :هجرخأ -_ ۸

 . بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو )۱۹١(.

 )۲٤٥۷(. يذمرتلا :هجرخأ _ ۹



 ا
 رئازلا هلوقي امو لاجرلل روبقلا ةرايز بايحتسا باب ٦

 ٍروُبُقلا ٍةَراَيِز نع ْمُكُنْيَهَن ُتْنُك» : هلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق « هلو ةَدْيَرُب نع  ه

 .ملسم هاور ا

 .«ةَرِخآلا اترك اهنإف ِ؛ْررَيْلك َروُبُقلا َروُرَي نأ َداَرأ ْنَمَك» :ةياور يفو

 هللا لوسر ْنِم اميل ناک امّلك ۔ لک هللا لوسر ناک :تلاق < ءا ةشئاع نعو - ١

 مكانا ( َنيِنِمْؤَم مو را ْمُكيلَع مالسلا» لوقف 4 ا ا ليلا رج ْنِم جرح اک

 عيقب عيِقَب ِلْمأل افغا َمُهْللا َنوُقِحاَل ْمُكِب هللا َءاَش نإ اَنَِو نوُلَجَوُم دَ َنوُدَعوُت ام

 000 دً
 . ملسم هاور « ِدَقْرَعلا

 نأ ٍرباَمَملا ىلإ اوُجرَح اإ ْمُهُمْلَعُي يل بلا ناگ :َلاَق هيف ةديرب نعو - 1

 هللا َءاَض ْنإ اَنِإَو ءَنيِملسُملاَو َنيِنِمْؤُملا َنِم رانا لما مع مالثلا» : ْمُهَلئاَق َلوُقَي

 . ملسم هاور «ةيِفاَعلا مكد ال ال هللا لاشآ کک

 و ل5 ا كريتر ب :َلاَق ءو سابع نبا نعو - 8
 2 اف مرد عم 9 ه سوو

 ٌنحَنَو متن ٠ ْمُكَلَو اتک ل هللا ُرِفْغَي ءِروُبُقلا لهآ ب ْمُكْيَلَع ُمالَسل» :َلاَمَق ءوِهْجَوِ

 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور «ِرثألاب

 هب لزن رض ببسب توملا يّنمت ةهارك ٌباب ."
 نيدلا يف ةنتفلا فوخل ِهِب سأب الو

 ءتْوَملا ْمُكَدَحَأ "مي ال» :َلاَق ا هللا لوسر نأ : نط ةريره يبأ نع -

 .يراخبلا ظفل اذهو ههْيَلَع ٌقفتم ؟ُبِقْمَتْسَي ُهَّلَمَلَ 5 0 u نإ

 ملسم :هجرخأ ۳/ ٦٥ )۹۷۷( )1١5(.

 .(۱۰۲) (91/5) ٦۳/۳ ملسم : هجرخأ

 ٦٤/۳ )۹۷٥( )1١5(. ملسم :هجرخأ 20

 . فيعض هدنسو ««بيرغ ثيدح» :لاقو )٠١517( يذمرتلا : هجرخأ

 .(۱۳) (55845) ٦٥ /۸ ملسمو ء(۷۲۳۵) ٠١5/4 يراخبلا :هجرخأ

 )١( ةياهنلا .اهلهأ روبق هيف ةنيدملا رهاظب عضوم ٠٤١/١ .

 )۲( بيقع ۲۷۲ / ۱۳ يرابلا حتف :رظنا )07570.



 تاهبشلا كرتو عرولا باب 74 [لوألا باتكلا]

 نمي ال :َلاَق لك هللا لوسر نع < فط ةريره يبأ نع ملسمل ةياور يفو
 دنوي ال هنأ .ةلعع حققنا كام ا لإ يَ نا نک نم هب ع َتْوَملا مُكُدَح

 .«ًرْيَك الإ ُهَرُمُع َنمْؤُملا

 ٌرُصِل َتْوَملا ْمُكَدَحأ نيمي ال» :هلكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنهَط سنأ نعو - ۸
 ينفون «يل ًارْيَح ُءاَيَحلا ِتَتاگ ام ينيخأ َمُهّللا :ْلُمَيَ 0 E هَباَصَأ
 . هلع قفتم 0 اإ

 ٍدَقَو ُهُدوُعَن اليد ترألا نب باّبَح ىَلَع اَنْلَخَد :َّلاَق «مزاح يبا نب سيق نعو - ۸ ماد ورب عج

Eنإ ايدل ْمُهْضْقْنت ْمَلَو ءاْوَضَم اوَُلَ َنيِذلا انباَحْصَ لإ ا  

 ِتْوَملاب َوُعْدَ أ انان كو يبنلا نأ الولو بارلا الإ اعِضَْم هَل دج ال ام اَنْبَصأ
 لگ يف رجوي مِلْسُملا نإ :لا هَل ًاطئاح ينب َوُهَو یر هرم هنآ م د .وب ٌتْوَعَدَل

 ss هْيَلَع ٌقفتم فاول اَذَه يف ُهَلَعَجَي ِءْيَش يف أ! هِي ِءْيَش 2

 تاهبشلا كرتو عرولا باب ۸

 د : ىَلاَعَت لاقو ۰٠۰ :روشلا) 4ٌميِظَع ا :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 :رجقلا] 409 ٍداَصَرمل 0 دابر
TTنإ لوق ا هللا لوسر تمس لاف  

 ىَّقنا ِنَمَف «ساثلا ّنِم ربل ّنْهْملَْي ال تاهبتشم امهتیبو نيب مارلا نا ا
 يِعاَرلاَك ءارخلا يف ف ِتاَهْبَسلا يف قَد ْنَمَو ءِهِضْرِعَو ونيل ًاَرْبَتْسا ءِتاَهْبّشلا
 للا ىّمِح ّنإَو الا ىح كل ٍكِلَم لكل َنإَو الأ ديف مر نأ ُكِشوُي ىَمِحلا َلْوَح ىَعْرَي
 َدَسَف ُثَدَسَق اًذَِو هلك ُدَمَجْلا َحَلَص تَحَلَص اذ َةَعْضُم ٍدَسَجلا يف لَو الآ ةُمِراَحَم
 .ةبراقتم ظاَملأب قرط ْنِم هايورو ا لآ هلك دَسَجْلا

 ينا اَلْوَل» :لاًقَف يتيِرطلا e هب سنأ نعو - ۸
 ٌقفتم «اهتلكأل ةكَدَّصلا َّنِم َنوُكَت نأ َفاَحأ رو 21

 )٤١(. ثيدحلا رظنا -6

 .(۱۲) (۲۹۸۱) 54/4 ملسمو ١577/10 )٥1۷۲(. يراخبلا :هجرخأ 25
 )1699()1١97(. 50/5 ملسمو .(55) ٠١/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(1106) )1١1/1( ۱۱۸/۳ ملسمو )۲۰٠۵(« ۷۱/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۸



 ی
 رو

 ءقلخلا ٌنْسُح :ٌريلا» :َلاَق ىا بنلا نع هه 5 ناعمس نب ٍساوَّنلا نعو - 4

 . ملسم هاور ؛ُساَّنلا ِهْيَلَع َمِلطَي ْنأ ٌتْهِرَكَو ءَكِسْفَن ىف اح ام : مثإل اَو

 .هيف َدّدَرَت يأ :يفاكلاو ةلمهملا ءاحلاب «َكاَح»

 ُلأْسَت تعج» :َلاَقَك اک هللا 0 ُتْيَتَأ :َلاَق «هَح ٍدِبعَم نب َةَصِباَو را

 نامظاَو ءُسَمَنلا ِهْيَلِإ تّناَمظا اَم :ٌبلا ءَكَبْلَك ٍتْفَتْسا» :َاَقَك ْمَعَن :ُتْلُق '؟ٌريلا نم

 «َكوَتْفأَو ُنماَتلا َكاَتْقأ ْنِإَو ءِرْدَّصلا ين َهّدَرَتَو «سْفَنلا يف َكاَح ام : مُنإلاَو ُبْلَتلا يل
 سس 00و

 . اَمِهْيَدَنْسُم يف ٌيِمِراَّدلاو دمحأ هاور « نسح ثيدح

 أ : هو ِثراحلا نب َةَبقُع - اهحتفو ةلمهملا نيسلا رسكب َةَعَوْرِم يبَأ نعو 4

 ذك يلو لش تفر د ىلإ :ْتَنلاَقَق ٌةأَرْما هنأ «زيزع نب ِباَهِإ 0

 هللا لوسر ىَلِإ ّبِكَرَف ‹ينتربخأ ا ام ع اَهَل َلاَقَق . اهب وَرَ

 ْتَحَكَتَو َةَبْقُع اَهَقَراَمَك «ليِق دقو ؟فْيَك» : ل هللا لوسر َلاَقَك :ُهَلَأَمَك َةَئيِدَملاِب هل

 .يراخبلا هاور .ُهَرْيَغ م

 .ةرركم يازبو نيعلا حتفب «ٌريِزَعاَو ةزمهلا رسكب «ٌباَهإ»

 كبيري ام َعَد» :ِكَي هللا لوسر نم ٌتظِفَح :َلاَق ءا ىلع نب نسحلا نعو _ 5

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ؛َكُبيِرَي ال ام ىَلِإ

 ام كرنا : هانعم

 هل رخ ال هڪ قيدصلا ركب يبأل َناَك :تلاق ءال ةشئاع نعو ه4
 وع رو م عع

 اَمُك ركب وُبأ ُهْنِم لگا ( ِءيَّشب 0 َءاَجَف هِحاَرَخ ْنِم ُلُكأَي رڪب وُب ناک ءّجاَرُخلا

 00 7 یے و
 .e ةِناَسْنِإل تهك تنك :َلاَق ؟َوُه امو کوا لا ؟اَذَه ام يِرْذَت :ْمالّعلا

 )۲٣۵۴۳( )1٥(.` ۷ /۸ ملسم : هجرخأ 0/1

 .(1977) يمرادلاو ۰۲۲۸/٤ دمحأ :هجرخأ _ ۰

 1 .(۸۸) ۳۳/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 .(00) ثيدحلا رظنا _ ۲

 . or (TAET) /ه يراخبلا : هجرخأ - ۳

 ةياهنلا .رارسألا ةفرعم يعديو نامزلا لبقتسم ىف تانئاكلا نع ربخلا ىطاعتي يذلا :نهاكلا )١(

 .؟ :/ ١5



 ...نامزلاو سانلا داسف دنع ةلزعلا بابحتسا باب 79 [لوألا باتكلا]

 يذلا اذه ءَكِلذِل يِناَطْعَأَف ءيِنَيِقْلَف ءُهَتْعَدَح ينأ الإ «ةناّهكلا ٌنِسَحَأ اَمَو ٍةيِلِهاَجلا 2 TO ok PC o2 2 ت 2 2 ٤ ا
 .يراخبلا هاور . هيظَب يف ٍءْيَش لگ َءاق ُهَدَي رڪب وبا َلَحْدَأَف هم َتْلَكأ

 نوي ِهبْسَك يِقابَو موي لك ويڏؤُي وڍ اع ُدّيّسلا هلجي ٌءْيَش :«ُجاَرَّكلا»
 .دبعلل
 ي ا

 عبرا َنيِلَوألا َنيرِجاَمُملل ضرك ناگ 4 م باطَحلا نب َرَمَع نأ : عفان نعو - ٤ 2

 ؟ُهَئْصَقَن َمِلَق َنيرِجاَهُملا َنِم َوُه :ُهَل ل ل
 . يراخبلا هاور کک ل ل .ةوُبأ وب َرَجاَه امنا :َلاَقَف

 الد :ِِكَي هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق هو يباحصلا ّيِدْعّسلا ةورُع نب َةيِطَع نعو - 6
 ميا ام و َعَدَي ىّنَح َنيِقَتُملا نم َنوُكَي ْنأ ُدِبَعْلا ُعْلْبَي

 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا

 نامزلاو سانلا داسف دنع ةلزعلا بايحتسا باب ."4

 اهوحنو تاهبشو مارح يف عوقوو د يف ةنتف نم فوخلا وأ
 ۰.٠١ :تاراتنو €@ م نت نم ركل نإ هللا لإ ار : ىَلاَعَت هللا لا
 نإ :لوقي لَو هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق ءهئيَض نسافر يبرأ نب دعس ف و د55

 .ملسم هاور َيِفَحْلا ّينَملا يتلا َدْبَعْلا بحي هللا

 . حيحصلا ل (ِسْفنلا يِنَغ ییا بارما

 لوس ا لصفأ نالا یا لَجَر لاق : اًت ‹ بو يردخلا ديعس يبأ نعو - ۷

 لجر ته :َلاَق ؟ْنَم ّمُن :َلاَق لا اي يف او ميل ا ٌنِمْؤَم١ :َلاَق ؟هللا
 وير ا 012
 . (هبر دبعي ب ٍباَعّشلا ّنِم بْعِش يف ٌكِزَتْعُم

 . هْيَلَع ٌقفتم هتم ورش ْنِم سالا ٌعَدَيَو هلل | يِقَّثي) :ةياور يفو

 .(۳۹۱۲) ۸۰ ٩/ يراخبلا :هجرخأ 2.15

 نأ ىلع ««بيرغ نسح ثيدحا :لاقو )١515١( يذمرتلاو )57١6(« هجام نبا :هجرخأ 6

 .فيعض يقشمدلا ديزي نب هللا دبع هدانسإ يف

  6ملسم :هجرخأ 5١4/48 )۲۹٦۵( )١١(.

 .(۱۲۳) (۱۸۸۸) "9/5 ملسمو ء(٦۲۷۸) ۱۸/٤ يراخبلا :هجرخأ - ۷



55 CS 
 ْمَتَغ ٍمِلْسَملا ِلاَ َرْيَخ َنوُكَي ْنأ ٌكِشوُي» :هللكك هللا لوسر َلاَق :َل

 يراخبلا هاور (ِنَئفلا َنِم هنيدب رقي رظَقلا عقاومو ل

 .اًمالغأ :«لاّبجلا ٌفَعّش»و

 معلا یر الإ اَت هللا ّتَعَب اَم» :َلاَق اي يبنلا نع هو ةريره يبا نعو 2 8

 اور َدَكَم لْهَأل "”طيِراَرَق ىَلَع اَماَعْرأ بْنُ ءْمَمَن» :َلاَق ؟َتْنأو :ُهباَحْصَأ لامك

 .يراخبلا

 لُجَد مهل ٍساّنلا ٍشاَمَم ٍرْيَح نِي :لاكتولا ل هللا لوسر نع ءهنعو _-- ٠

 هْيَلَع را ةَعرَ ا َةَعْبَم َعِمَس املك وينم هيْنَم ىَلَع ٌريطَي هللا ليِبَس يف ِهِسَرَق َّناَتِع ٌكِسْمُم

 9 هِفَمّشلا وه نِ وَقَعَ سار يف وَمن مَع يف ّلُجَر أ هّناظَم ٌتْوَملا ْوَأ لْثَقلا يفي تب

 :ُنيِقَيلا هاي ىح هنر ٌدْبعَيَو قاكإلا يِتْؤُيَو ءّةالصلا ُميِقُي ةَيْوَألا هذه ا

 . ملسم هاور «رْيَخ يف اّلِإ سالا ّنِم َسْبَ

 : ةَعرّفلاهَو .برحلل ثوصلا :هةَعْيَهلادَو رهط :ههنْيَمدَو 3 يأ : هري
 : نيغلا مضب هب ةَمْيتُملاَو . اًهيِف ُهّدوجو نصي يتلا م عضاوملا : ءْيَّشلا ناظَم»َو .هوحن

 . لّبَجلا ىلعأ يه :نيعلاو ل . منغلا ريغصت

 ؛مهتاعامجو مهِعَمج روضحو سانلاب طالتخالا لضف باب ٠

 ؛«مهضيرم ةدايعو «مهعم ركذلا سلاجمو ءريخلا دهاشمو

 ؛مهلهاج داشرإو ؛مهجاتحم ةاساومو «مهزئانج روضحو

 فورعملاب رمألا ىَلَع ردق نمل مهحلاصم نم كلذ ريغو

 ىذألا ىلع ربصو ءاذيإلا نع هسفن عمقو ؛ ؛ركنملا نع يهنلاو

 غ ناگ يَِلا رال وه ات کد يلا دولا ىلع ساتلاب طالتخالا َّنأ ملغا

 «نودشاّرلا ٌءافلُخلا كلذكو ْمُهْيَلَع همالسو هللا تاولص ءايبنألا رئاسو ةي هللا لوسر

 .(۱۹) ١١/١ يراخبلا :هجرخأ _ 4

 .(۲۲۹۲) ۱۱١/۳ يراخبلا :هجرخأ _ 4

 )۱۲٣۵(. (۱۸۸۹) 79/5 ملسم :هجرخأ 8٠

 )١( ةياهنلا .رانيدلا ءازجأ نم ءزج وهو : طاريق اهدرفم ٤١/٤ .



 222 نينمؤملل حانجلا ضفخو عضاوتلا باب -7 [لوألا باتكلا]

 َوُهَو «مهرايخأو نيملسُملا ٍءامَّلُع نم مُهَدعَب نمو «َنيِعباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا َّنِم مُهَدعب نمو
 هللا يضر “"ءاهقفلا ٌرّثكأو ٌدمحأو ٌئعفاشلا َلاَق هبو ؛ْمُهَدعَب ْنَمَو َنيِعِباَّتلا ٍرَثكأ تعلم

 يف تايآلاو [ء :ةدئاملا] هیوا ٍرْلأ لع اوواعتوو# :ىَلاَعَت هللا َلاَق . نيعمجأ مهنع

 . ةمولعم ةريثك هتركذ ام ىنعم

 نينمؤملل حانجلا ضفخو عضاوتلا باب ١

 لاقو ۰٠٠٠ :ءارعُشد € تييمؤملا نم َكَعَتَأ نسل َكَسَتَج ضخ : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 لع واوا رو س ورتب هلأ قي فو انو نع كس دكر م 5 يذلا ماتي :ىَلاَعَت

 رك ني د قا اَنِإ سالا ا ىلا لاقو ء[04 :ةدئاتملا] «ترفكْلا لع رع 0

 0 ]1۳ :تارج حلا کا , هلأ دنع رنرڪ ا اوهراعتل لاش وعش کتلعجو ن

 بأ ئداتو» "قلات لاقو [٠ :مجترا] حتا نمي 1 کشا ورم التم 02

 5 (ARO ورکس تک امو ردم ی ا ننال م و الور فاألا
ESرە موه دمر وص رر 57  

 :فاّرعألا] >© تور رسا الو کی ل ةا الحد م هلأ مُهْلاَسي ال متم

۰]44-۸ 

 ّىَلِإ ىحْؤأ هللا نِإ» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ل رامح نب ضايع نعو ١
 .ملسم هاور (ِدَحأ ىَلَع ٌدَحأ يِ دبي الو در ا ل نأ

E قد EE : لاق لي هللا لوسر نأ : هنو ةريره يبأ نعو _- ١ 

 .ملسم هاور «هللا ُهَعَقَر الإ هلل َّدَحأ ٌعَضاَوَت اَمَو رع أ وَ ًادْبَع هلا داز امو ِلاَم

 6 ئيبنلا ناگ :لاقو ءْمِهْيَلَع َّمّلَسَف «ناّيبص ىَلَع ّرَم هلآ : هذ سنأ نعو - ۳

 هب ُقِلطْنَتك فلكي لا ِدَيب دخان ةَئيدَملا ِءاَمِإ ْنِم ُةَمَألا ِتّناَك نإ :َلاَق «هنعو 5

 راخبلا هاور ا ثیح 3

  2١ملسم :هجرخأ ١10/8 )0 ۸1) )16(.

 .(088) ثيدحلا رظنا "6

 .(196) (؟5154) 5 /الملسمو )1۲٤۷(‹ 58/8 يراخبلا :هجرخأ _- ۴۳

 .اقلعم (201/5) ۲٤/۸ يراخبلا هاور - ٤

 .۳0۹ /۲ نيدلا مولع ءايحإ :رظنا )۱(



 ت 0
 يف ٌعَنْضَي يب ُنيبَنلا ناك اَم اجو ةشئاع ْتَلِكُس :َلاَق و ال ا 4

 هله

 ا هاور .ةالصلا

 َوُهَو هلو هللا لوسَر ىَلِإ ٌتْيَهَتْلا :َلاَق ءب ٍدْيَسَأ نب ميمَت َةَعاَفِر يبا نعو -
 راک دا يرث ال دو نع لاني هاج رک اراک :تلقف «بطخي

 َلَعَجَو «هّيَلَع َدَعَمَف «ٌيسْرُكب يت ىلإ ىَهَتْنا ىَّنَح ُهَتبَظُح كرو فل لا لوسر يلع
 . ملسم هاور . اهرخآ اف ةتيطخت نأ مث هلا هلع امم يلح

 ُهَعِباَصَأ َّنِعَل ءًاماَعط لكأ اّذِإ ناگ ل هللا لوسر نأ : هو سنأ نعو -۷

 لَو اهلُكأَيلو .ىذألا اهنع طِمُيْلَت ْمُكِدَحَأ ُةَمْقُل ْتطَقَس اذ :لاقو :َلاَق .َتالّنلا

 ْمُكِياَعَط يآ يف َنوُرْدَت ال ْمُكّنإف» :َلاَق «2"ُةَعْصَقلا َتّلِسُت نأ ّرمأو «ناطْيَّشلِل اهدي
 .ملسم هاور «ةگّرَبلا

 لاق ؛َمتَقلا ىَعَر الإ ايت هللا ّتَعَب اَم» : َلاَق كي ّيبنلا نع ءهيلظ ةريره يبأ نعو - ۸
 يراخبلا هاور ؛َةَكَم ٍلْهأل طيِراَرَق ىَلَع اَماَعْرأ ٌتْنُك ءْمَمَن» :َلاَقَف ؟َتْنَأَو : ُهَباَحْصْأ

 ولو «ُتْبَجَأل ٍعاَرذ ْوَأ عار ىَلِإ ُتيِعُد وَ :َلاَق اب يبنلا نع ءهنعو 84

 .يراخبلا هاور ؛ُتْلَِقَل ٌعارُك وأ ٌعارذ ّىَلِإ يده

 TT سنأ نعو تالا“
 «هقرع ىَّبَح و e ی ا
 0 اا

 يراخبلا هاور (هَعَضَو الإ دلا ّنِم ٌءْيَش َعِهَتْرَي ال ْنأ هللا ىَلَع ٌّقَح» :ل َلاَقَف

e 

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۱۷۲/۱ )375(.

 .(10) (805) ۱١ /۳ ملسم :هجرخأ 5

 ١١6/5 )۲۰۳٤( )١5(. ملسم :هجرخأ <17

 .(0919) ثيدحلا رظنا 2-8

 .(50358) ۲۰۱/۳ يراخبلا :هجرخأ _-- ۹

 )٠٥۰۱(. ۱۳۱/۸ يراخبلا :هجرخأ 2

 )١( ةياهنلا .اهوحنو عبصألاب اهحسمنو «ماعط نم اهيف يقب ام عبتتن :ةعصقلا تلست ۲/ ۳۸۷.



 22 باجعإلاو ربكلا ميرحت باب -۷۲ [لوألا باتكلا]

 باجع الاو ربكلا ميرحت باب ١"
 ادام الو ٍضرَأْلا يف ولع ودير ال نذل اهم هرخيآلا راَدلا كلي :ىلاعت هللا لاق 3 يوم 5 تے ۶ ے تەو تا عا 2 هير ا وک 5 97

 ر رر ص هع كر ۴ 5 ES 7 لاا عسر لومس

 :ءاّرسإلا) ©« احرم ٍضرألا يف شمت الو# :ىلاعت لاقو ء[م+ :صّصَقلا] 4O نيِقلملل ةبقنعلاو
 ل يو ا

 لانخم لك بحي ال
 208 ا 5 3 2 2 همام بكس 8 ا 5 رس سر ر

‘[rvنإ احرم ضرالا يف شمت الو سانلل كذخ رعص اوو :ىلاعت لاقو  

 1“ و
 ١8[٠ :ناّمقل) 49 مروحف

A 2تص 0 أ و 7 3  ofهاد  

 نم هاو مهنا قف یوم يوق نم تاكح رق 8 : ىَلاَحَت لاقو .ٌرْثْخَبَتلا :«ٌحَرَملا»َو
 2 24 ر هو, e بت 4 7< هدى م. يزعم 7 موعم + ودع ا ا هع الس ءاو دع

 َنيِسِرَمْلا بحب ال هلأ َّنِإ حرمت ال موف هل لاق ذل ََوُقْلا ىلوأ ةكضعلاب اول ,هحيافم َّنِإ ام زوكلا
 هذ

 . تايآلا عمم : ِصَصَقلا] سرلا وراديو دب اتفسنف و : ىَلاَعَت هلوَق لا ۷٦[“ :صَصَقلا] 40

 ْنَم َةَنَجلا ُلْخْدَي ال» : لاق ی ىبنلا نع هيلو دوعسم نب هللا دبع نعو 2 ١

RE a Eشلع ؟ع 2 عسر 5 را هسه  > oءانَسَح ُهْبْوَت نوكي نأ ٌبِحُي َلْجّرلا نإ :لُجَر َلاَقَف ؛!ربک ْنِم ةّرَذ ٌلاَقْنِم هلك يف ناگ ا هاد  
 «ساتلا طْمَعَو حلا ٌرْطَب :ٌرْبِكلا َلاَمَجلا بحي ٌليِمَج هللا نإ» :َلاَق ؟ةَنَسَح هلْعَنو هَ o 02 ت 0 عم 2 صا ا هَ 9 ا 2

 . ملسم هاور

 . ْمُهَراَقَيْخا :«ساّنلا ظْمَعَو ءلِئاَق ىَلَع ُهُدَرَو ُهْعْفَد :؛ٌقَحلا ٌرطَب»

  Cuغاب! ١

 وِلامشب ةي هللا لوسر َدْنِع لكأ ًالْجَر نأ :هذ عوكألا نب ةملس نعو 5 ت

 :َلاَق .ٌرْبِكلا الإ ُهَعَنَم ام ؛تْعطَتْسا ال» :َلاَق !ٌعيِطَتْسأ ال :َلاَق ؛َكِنيِمَيِ لك» :َلاَمَق

 .ملسم هاور .هيِف ىَلِإ اهعقر امف
 4 يام م ا 0 2

 مُكريخأ الأ» :لوقي ی هللا لوسر تعمس : لاق ۰ هياط بهو نب ةثراح نعو 5١

 .نيملسملا ةفعض باب يف هحرش مدقتو هْيَلَع ٌقفتم «ربَْدْسُم ِظاَوَج لم لك :راّثلا ٍلْهأب

 ُراّثلاَو ُةّنَجلا ٍتَجَتْحا» :َلاَق لكي يبنلا نع هيض يردخلا ديعس يبأ نعو -“
 ,مُهئيكاسمو سانلا ٌءافعُص يف :ُهّنَجلا ٍتلاقو .َنوُرّبَكَتُملاَو َنوُرايَجْلا ّيف :ٌراَّنلا تَلاَقَ

  "05١ملسم :هجرخأ ١/56 )91( )١517(.

  "7ثيدحلا رظنا )١59(.

 * - "6١1.(50؟) ثيدحلا رظنا

  6145ثيدحلا رظنا )55:4(.



585 2 
 ُبّذَعَأ يِباَذَع ُراّئلا ِكّنإَو «ءاَسا ْنَم كب ُمَحْرأ يِتَمْحَر ٌةّنجلا ِكنإ :امُهنيَب هللا ىضقف
 .ملسم هاور اَهّؤْلِم ّىَلَع اَمُكْيَلِكِلَو ُءاَشأ ْنَم ك

 ىلإ ٍةَماَيِقلا موي هللا ٌرظْنَي ال» :َلاَق فالك هللا لوسر نأ :كَط ةريره يبَأ نعو - ٠
 .ِْيَلَع ٌقفتم «ًارظب ُهَراَزإ رج ْنَم

 ْمهيْكَرُي الو َةَم ةمايِقلا موي هللا مهم اکی ا ةکالث» : ةا هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 5

 . ملسم هاور نيم واع ٌباّذك ُكِلَمَو ءِاَرُعْبَس : ملا ٌباَذَع ْمُهَلَو موا رني الو
 .ٌريِقَملا : «لِئاَعلا»

 ٌءايربكلاو :يرارإ رولا : نک هللا َلاَق» : لكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 7

 .ملسم هاور هنبَذَع دقق امهنم ٍدِحاَو يف يِنمْزاَنُي ْنَمَك «يئادر

 بُت لح يف يشم جر امتي : لاق اک هللا لوسر َّنأ : :هنعو - 64

 موي ىّ ضرألا يف َلَجْلَجَتَي َوُهَك وپ هللا فسح ْذِإ ويش يف ُلاَمْحَي ءُهَساَر لُجَرُم

 .لزنيو ٌصوُعَي يأ :نيميجلاب ؛لَجْلَجَتي» هظْشَمُم يأ :هُهَسآَر ُلُجَرم»
 َلْجَّرلا لاري ال» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيض عّوكألا نب , ةَمَلَس نعو 4

 :لاقو «يذمرتلا هاور «ْمُهَباَصأ اَم ُهَبيِصْيَق اکا يف تقل نع يقتلك

 وو هد وو

 5 «نسح ثيدح»

 ت س ل
 . ربكتيو عقتري : : يأ (ِوهِسْفَتِ عدي

 a نك تايد
 َنييِظَكْلاَو» : ىَلاَعَت لاقو «۽ : دد 2(4) ٍريِظَع يخ لك کنز : یا هللا لا

 .ةيآلا ٣ء :نرمم لار سالا نع َنيِفاَمْلاَو ظيَْل

 © يراخبلا :هجرخأ ٥۷۸۸( ۱۸۳ /۷(« ملسمو ٩/۱٤۸ )۲۰۸۷( )٤۸(.

 )1V۲(. (۷°1) ۱ ملسم :هجرخأ "65

 .(۱۳۹) (۲۹۲۰) 8/8 ملسم :هجرخأ 1

 .(55) (۲۰۸۸) ١58/5 ملسمو )٥۷۸۹(« 187 /ا يراخبلا :هجرخأ - 6

 نب رمع هدانسإ يف نأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )3٠٠١( يذمرتلا :هجرخأ "8
 .فيعض يماميلا دشار



 قلخلا نسح باب 7 [لوألا باتكلا]

 .ِهْيَلَع ٌقفتم . ًاقلُخ سالا َنَسْحأ لكي هللا ٌلوسر ناگ :لاق « هلو سنأ نعو -

EEEو ا هللا لوسر فک ْنِم نیلا ًاريرح الو اجار توم 4 لاك  

 شع هلي هللا لرز تمد نقَلَو فک لا لوسر ةأر نم َبَيلظأ ةا تنم

 الأ :هلعفأ ْمَل ِءيّسل الو ؟هّتْلَعَم مِل : هلع ِءيسِل لاق الو فأ : طق يل َلاَق امف «نينس

 .هْيَلَع قفتم ؟اذگ َتْلَعَف

 هدر ؛اشخو ارامح كي هللا لوسر تيد لاَ ‹ هل َةَماَّنَج نب بعصل انعو 6"

 م مدس ا

 لَم ا تقر E : لاو «قلخلا ٌنسُع ا

 . ملسم هاور 0

 سس ءو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع - 64

 فتم «ًاقالخلا ْمُكََسْحأ ْمُكِراَيِخ ْنِم َّنإ» :ُلوُقَي ناكو ًاشُحَمَتُم الو

 ا ِءْيَش ْنِم اَم» :َلاَق اڳ يبنلا نأ : هيو ءادردلا يبأ نعو -6
 هاور ؛َّيِذَبلا َشِحاَملا ُضِْبُي هللا َّنِإَو ءٍقّْلُخلا نْسُح ْنِم ٍةَماَيِقلا موي ِنِمْؤُّملا ٍدبعلا

 . "حيحص نسح ثيدحاا :لاقو «يذمرتلا

 كلا ءيدرو شخملاب ملكتي يذلا 7 :«يِذَبلا»

 َسانلا لخڏي ام ام رثكأ ْنَع ب هللا لوسر لس :َلاَق « هيَ ةريره يبأ نعو - 35 ص ت و مه ادم

 :َلاَقَك ؟َرالا د سالا لدي ام ِرثُكأ ْنَع ليسو .هِقّنُخلا ن نسخو هللا ىَوْقَت» :َلاَق ؟هّنَجْلا

 . (حيحص نسح ثيدحاا :لاقو «يذمرتلا هاور (ٌجْرْملاَو مقلا»

 ١ --_ ملسمو «(1۲۰۳) 08 /8 يراخبلا :هجرخأ ۷/۷٤ )۲۳۱۰( )00(.

 .(۸۲) (۲۳۲۹) ۸۱/۷ ملسمو ٤/ ۲۳۰ )۳٥۹۱(« يراخبلا :هجرخأ -0

  _- ۲يراخبلا :هجرخأ ۳/۱٦ )۱۸۲١(« ملسمو ۱۳/۲ )۱۱۹۳( )٥۰(.

 )٥۸۹(. ثيدحلا رظنا ۔- ۳

 .(1۸) (۲۳۲۱) ۷۸/۷ ملسمو ,(059"7) ۲۳۰ ٤/ يراخبلا :هجرخأ 2 15

 .(۲۰۰۲) يذمرتلاو «(5149) دواد وبأ :هجرخأ 6

 .«بيرغ حيحص ثيدح» :لاقو )۲۰۰٤( يذمرتلاو «.(5757) هجام نبا :هجرخأ - 5



558 ro 
 اقل ْمُهْئَسحَأ اناميإ َنيِنمْؤُملا ُلَمْكأ» : ل هللا لوسر َلاَق :لاق ءهنعو 07 4 وور

 ."حيحص نسح ثيدح» :لاقو 0 هاور ؛مهْياَسِِل ْمُكَراَيِخ ْمُكُراَيِخَو

 ُكِرْدُيَل َنِمْؤُملا َّنإ» :لوقي ةي هللا وسر ٌتْعِمَس :تلاق ءا ةشئاع نعو -4

 .دواد وُبَأ هاور '"”"مِئاَقلا مِئاَّصلا َةَجَرَد هَل نسحب

 يف تي يب ٌميِعَر اَنأ» :ِلكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنفإ ٌيلِابلا ةَماَمَأ يِبَأ نعو - ۹

 رق مِل ٍةَنَجلا ٍطَسَو , يف ٍتْيبَو ًاَقِحُم ناگ ْنِإَو ؛«ءاَرملا َكَرَت ْنَمِل "اَدّنَجلا ضر
 .حيحص ثيدح .؛هُقْلُخ َنْسَح ْنَمِل ِةَّنَجلا ىَلعأ يف ِتْيَببَو «ًاحْزاَم ناگ ْنِإَو ءَبِذَكلا

 ت

 م دانسإب دواد وُبأ هأور

 | :(ميِعّرلا»

 میر 1 لإ خیا نم e درسوا د رباج نعد ٠
 دوم ْمُكَدَعْبأَو 6 8 -- سود م

 - 7 وک ر ى ءو تس

 ا الع دَ شا ا اوا ا نوقدشتملاو َنوُراَتْرْتلا «ةمايَقلا

 ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «َنوُرّبَكَتُملا» :َلاَق ؟َنوُقِهْيَمَتُملا اًمف .«َنوُقَّدَسَتُملاَو

3 

 . (نسح

 دماَلَكِب سانا ىَلَع ُلِواطتُملا : (ُقّدَصَتُملاِدَو .ًافّنَكَ كت مالکلا ٌريِثَك وه : (ٌراَتْرَعلا»

 َوُهَو ٍقْهَملا َنِم ُهّْلصأ :« (ٌقِهْيْفَتْملا»َو فالكل اهو ًاحُضاَقَت ويف ءلوپ ُمّلُكَتيو
 م

 ًاراَهظإَو ًاعافتراو اربكت وب ٌبِرْعَيو « هيف عسوتيو مالكلاب هم ا ُءاليمالا

 .ِهِرْيَغ ىَلَع ةايضملل

 .(۲۷۸) ثيدحلا رظنا - 517

 )٤۷٩۹۸(. دواد وبأ :هجرخأ 24

 )58٠0(. دواد وبأ :هجرخأ 648

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۰۱۸) يذمرتلا :هجرخأ ل

 دهاجي هنأكف مهقالخأو مهعئابط نيابت عم سانلا عم هقلخ نسحي نم» :ةيزوجلا ميق نبا لاق )١(

 دوبعملا نوع .«داز امبر لب ةجردلا يف ايوتساف مئاقلا مئاصلا هكردأ ام كردأف ةريثك ًاسوفن

 64/1 ١٠.

 ,348/*+ اهلا باع اجرا اهتوح ام ةجلا ق (9)



 222 قفرلاو ةانألاو ملحلا باب 14 [لوألا باتكلا]

< E 
 ءتلخلا نْسُح ريسفت يف هللا همجر ِكرابملا نب هللا دبع نع '”يذمرتلا ىورو

 .«ىدألا كو «فورعملا لدو .هجولا ٌةَكاَلَط وه

 قفرلاو ةانألاو ملحلا باب ٤

 رار تملا بحي هلو سالا نع َنيِفاَمْلاَو طيملا َنيِظَكْلاَو» : ىَلاَعَت هللا لاق

 :فاّرعألا] © ےہ نع ُضرْعَأَو ٍفْرعْلاِي 2 و أو وفعلا 2 :ىَلاَعَت لاقو 5+١[«© :ناّرمِع

 كنب ىلا اد نس ىه لاپ عَ فد ةَ کک ا یس الو :ىَلاَعَت لاقو ٠

 :ل

 ر و 6 ا اهل ر ر ساس ورور ر

 ميت قع را ل ا ا ایکس نل ل 2 © دي لَو ل دم كَتَبَ

 4@ رولا رز نيل دلك هل قو رس 9 - لاقو يمد :تحنا ©
 ٤۳[۰ :ئروّشلا]

 كيف َّنإ» : سْيَقلا ٍدْبَع حشا كي هللا لوسر لاَ :َلاَق او سابع نبا نعو - ١"

 .ملسم هاور ؛ُةاَنألاَو ْمْلِحْلا :هللا اَمُهْبِحُي ِنْيتَلَْح

 يف َقْفَرلا بحي ٌقيفر هللا ّنإ» : هللا لوسر َلاَق :تلاق اتو ةشئاع نعو - 7

 «قفّرلا ىَلَع يطْعُيَو «ٌقفّرلا ّبِحْي ٌقيِفَر هللا ّنإ» :َلاَق ل نيل َّنأ : اهنعو 58

TTملسم هاور «ُهاَوِس اَم ىَلَع يِطْعُي ال اَمَو . 

 عري الو هار اَّلِإ ءىس يف ْنوُكَي ال َقْفَرلا نِ : لاَ ي ئبنلا َّنأ :اهنع اهنعو 4

 .ملسم هاور ناش الإ ِءْيَش ْنِم

eاوُعَقمل هلل ُنساَنلا ماَقَف ءدجسملا يف ٌيِباَرْعَأ لاب :َلاَك «هلظ  

 اَمّنإَك ءِءاَم ْنِم ًابوند وأ ءِءاَم ا نی ًالجَس ولي ىلع اوُيرأَو هوم ل يبا لا فف

 . يراخبلا هاور (َنيِرْسَعُم اوب ت ملو نيرسيم متثوب

 5/١" )۱۷( )۲٥(. ملسم :هج أ

 .(۱۰) ٤/۷ )۲۱٠١( ملسمو «(1۹۲۷) ٠١ /9 يراخبلا :هجرخأ

 .(۷۷) (5598) ۲۲/۸ ملسم :هجرخأ "8#

 .(۷۸) (5595) ۲۲/۸ ملسم : هجرخأ

 .(۲۲۰) 54/١ يراخبلا : هجرخأ

 .«هجولا طسب» :يذمرتلا دنعو )۲٠٠٠(« هعماج يف )١(



 ا 2
 َكِلْذَكَو كا ل ةَئِلَْمَمْلا ولّدلا َيِهَو : ميجلا ناكسإو ةلمهملا نيسلا حتفب ليك

 الو اوُرُشَبَو ءاوُرُسَعُت اَلَو اَوُرُسَي» :َلاَق ل ئبنلا نع هل سنأ نعو "5

 . ِهْيَلَع ٌقفتم «اوُرْفَ

 :لرشي اک هللا لوس :َلاَق « هن هللا لمع نو سارح نعول ۹۴۷

 . ملسم اور هلك ٌريَحلا ٍمّرْحُي «ٌقْفَرلا مَرْحُي

 الد :َلاَق . أ :للك ئبنلل َلاَق لجو نأ ع ینا نضود ع

 . يراخبلا هاور (ُبَضْعَت ال» :َلاَق ءَآراَرِم َدَّدَرَف .(ُبَضْعَت

Îَبَتَك هللا َّنإ» : لاق 055 هلا لوسرب نع ء4 سوأ نب دادس ىلعي يبَأ نعو -  

 او كندا اخاف ْمَتْحَبَد اَذِإَو «ةَلِقلا اوُيِيحأَ مثلت اًذِإَف ٍءْيَش لك ىَلَع َناَسْحِإلا
 ا ع ا رو
 8 هاؤر (ُهَتَحِيِبُذ حریلو « هترمش مُكدَحَأ

 َدَحَأ اّلِإ ة ٍنْيَرْمَأ َنْيَب هي هللا لوسر َرّيُخ ام :تلاق ءتو ةشئاع نعو _ ٠

 هللا لوس ر مَا اَمَو .ُهْنِم ٍساَّنلا َدَعْبَأ ناك ءامثإ ناگ نإ ًامثإ نكي ْمَل ام ام امه رسنا

 . هيلع قفتم . ىَلاَعَت هلل مِم هللا ٌةَمْرُح كهنت نأ الإ طق ءىش يف هيف كي

 مرحي ْنَمِب ةربخأ الأر : ا هللا لوسر َلاَق :َلاَق هک دوعسم نبا نعو - 3

 هاور «ٍِلْهَس يَ نيه ءٍبيِرَق لگ ىَلَع ُمُرْحَت ؟راّئلا ِوْيَلَع ُمُرْحَت ْنَمِب وا ؟راّلا ىَلَع

 . (نسح ثيدح) : لاقو ‹يذمرتلا

 نيلهاجلا نع ضارعالاو وفعلا باب ٥

 مدع :فارعال 40 تله نع ضرْعأَو فَلا أو وما زو : ىَلاَعَت هللا لاق
 206 ص فَ

 لآ ولو تعلو: نلاعت لاق نم اا 4ي َحْفَّصل حتصاف# لاقت لاقو

0 
3 

 .(۸) ١51١/0 )۱۷۳٤( ملسمو )1٩(« ۲۷/۱ يراخبلا :هجرخأ 5

 .(۷۵) (5595) ۲۲/۸ ملسم :هجرخأ -5ا/

 .(58) ثيدحلا رظنا - "+

  9 ۹ملسم :هجرخأ 5/ ۷۲ )١1954( )۵٥۷(.

 .(۷۷) (۲۳۲۷) ۸۰ /۷ ملسمو .(7670) 7١/4 يراخبلا :هجرخأ _- ۰

 . بیرغ نسح ثيدح» :لاقو )۲٤۸۸( يذمرتلا :هجرخأ - 0١



 a ا ا ESS ودع a a سمسم نيلهاجلا نع ضارعإلاو وفعلا باب -10 [لوألا باتكلا]

 بي هاو نالا نع َنيِفاَعْلاَو» ىلا لاقو YY] : روّتلا] رک هلأ َرْفْغَي نأ ن و

 كلك ل ٌمَفَمَو بص نملو# :ىَلاَعَت لاقو ج: :ناّرمع لآ] تینا

 . ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو [ء+ :ئررت ©

 موي ْنِم دشا ناگ موي َكْيَلَع ىتأ لَم : ايب يبنلل تلاق اهنأ : اهو ةشئاع نعو - 1

 كنق لا مَ ْمُهْنِم تيل ام دا ناو ءِكِيْؤَك ْنِم ُتيَقَل ْدَقَل» :َلاَق ؟رُحأ

 انأو ٌتُقَلَطْناَف ءُتْدَرأ ام ان ىلإ بحي ملف «لالك دبع نب ب َلِيِلاَي ِدْبَع ِنْبا ىَّلَع يِيْفَت

 اَنأ ادو  يِسأَر ُتْمَكَرَف «بِلاَعَكلا ِنْرَقِب اَنأو اإ ِفَتْسأ ْمَلَك يِوْجَو ىَلَع موُمْهَم 4

 ا نإ :َلاَقَك «يناداَتَ ل ٌليربج ايف اًدِإَف ُتْرَطَتَق ءيا دَ 0

 َتْفِش اب ُهَرْمَأَتِل e َكْيََع اوُدَر اَمَو ٬َكَل َكِيْوَك لوق حمس
 هْوَق َلْوَق ِعِمَس ْدَك هللا نإ ُدَّمَحَم اي :َل م لع لت ءلالا كلت ينك .مهيف چ

 كد ن «تف اك قرنا ينرئتل قی يل يَنَعَب دقو ءلابجلا ُكَلَم انأو ءَكَل
9 

 ْنَم ْمِهِباَلْضأ ْنِم هللا َجِرْخُي ْنأ وُجْرأ لب :هلك يبنلا َلاَثَك .«ِنْيَبَسْحَألا ُمِهْبَلَع ٌتْقَبظأ

 دلع ٌننتم هاي وپ كرب ال دحر 4 هللا دبعي

 . ظيلغلا 0 :ٌبشخألاو .ةّكمب ناطيحُملا نالّبَبلا :2ناَبسْحألا»

5 £ 

 ال يدب طق اعيش هلك لا لوسر برص ام "تاق ايععو د8

 نأ الإ جا نو یک ر ت لي اعز ىلإ: ليغ ىف ا ذا اک

 .ملسم هاور .ىَلاَعَت هلل مقيم ءىَلاَعَت هللا مِراَحَم ْنِم ٌءْيَش كهي
 هس م < لوو E ع رو هر

H3:يباح :َلاَق « نفط سنا نعود  lsٌينارجن درب هي  

 ٍقِتاَع ٍةَحْفَص ىَلِإ ُتْرَظَنَف «ٌةديِدَس َةَدْبَج ِهِئاَدِرب هدب ٌىباَرْعأ هگرذأف ةَيِشاَحلا ظل

 55 دّمَحُم اي :َلاَق مٿ ویب دش نِ ِءادّرلا ُةيِشاَح اب فا دقو لک ينل

 .هْيَلَع ٌقفتم . ِءاَطَعِب هل ا َرَمَأ مث َكِحَضَم هوهْيَلِإ تقتل . َكَدْنِع يِذَّلا هللا لام

  - ۲يراخبلا :هجرخأأ ٤/۳۲۳۱( ۱۳۹(« ملسمو 5/١8١ )۱۷۹٥( )١١١(.

  - ۳ملسم :هجرخخأ ۷/ ۸۰ )۲۳۲۸( )۷۹(.

.(14۸) (10V) 1۳ /F ملسمو »)٥۸۰۹( ۱۸۸/۷ يراخبلا :هجرخآ - ٤ 

 تاقيم وهو لزانملا نرق وه :بلاعثلا نرق» : ۳/٦١ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق )١(

 .«ةكم نم نيتلحرم ىلع «دجن لهأ



 رو
 ّنِم ابين يكي اي هللا لوسر ىَلِإ رظنأ ينأك : لاق هل دوعسم نبا نعو - 6

 ءوهُجَو ْنَع َمّدلا ُحَسْمَي َوُهَو ا ُهُمْوَك ُهَبَرَض ُمِهْيَلَع هُمالَسَو هللا ٌتاَوَلَص «ءايبنألا
 هيلع فتم َنوُمَلْمَي ال مهال ؛ يقل را ٌعُهّللا» :لوقيو

 ٍةَعَّرّصلاب ٌديدَّشلا َسْيَل» :َلاَق فاي هللا لوسر نأ : 4ط ةريره يبأ نعو - 5

 .هيلَع يضم «بّقْلا دنع هنت فين يلا يدا امنا
 ىذألا لامتحا باب الك

 رار «<كرينييخملا بِي هاو سالا نع َنيِياَمْلاَو ظيَمْلا َنِيِظَكْلاَوظ : ىَلاَعَت هللا لاق
 AS م سرس ساس ل 2 71

 [:+ :ئروشلا) 4009 رومألا مرع نیل كلذ ل َرَفَعَو بص 525 ىَلاَعَت لاقو ۰٠۳۲ :ناّرمع

 .هلبق بابلا يف ةقباسلا ثيداحألا :بابلا يفو
I و م« يد ر ي | وار 2ع مِهّلِصَأ َةباَرَق يل َّنإ «هللا لوسر اي :َلاَق ءّالُجَر نأ : هل ةريره يبا نعو ٤ - ۷ 

 ْنِيَل» :َلاقك ايل دولي مهن ملح يا دونيس مو لإ يخوت

 اَم ْمِهْيَلَع ٌريهظ ىَلاَعَت ل للا َنِم َكَعَم ُلاَرَي اَلَو َّلَمْلا مُهْفِسَن أت امئاكك تلف امك تنگ
TT 

 .ماحرألا ةلص باب يف َهَحْرَش قبس دقو

  ۷عرشلا تامرح تكهتنا اَذِإ بضغلا باب

E ا 

‘{Y. حس وير دنع ل ريح وهف لآ تم مرح مظعي نمو# :ىَلاَعَت هلل هللا لاق: 

 :دتحمر تاقا يبو حرصت هلل ارس نإ» : ىَلاَعَت لاقو /0.
 . وفعلا باب يف قباسلا ةشئاع ثيدح بابلا يفو

 .(75) ثيدحلا رظنا 2 65

 )٤٥(. ثيدحلا رظنا "45

 .(۳۱۸) ثيدحلا رظنا - ۷

 )١( ثيدحلا رظنا )٦٤۳(.



 ?CH ...عرشلا تامرح تكهتنا اذإ بضغلا باب ۷۷ [لوألا باتكلا]

 ےس ع ا سس اا اک ا

“Aال بنلا ىلإ لر َءاَج : لاق < ؛ هن يردبلا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نعو -  

 2 ىوءر م و م

 4 يلا رام! للم اکی نالف لجأ نم حبلا الص نع رائل ئا : :َلاَقَق

 َنيِرْفتُم ْمُكْنِم نإ ءساّئلا اهب اي» :َلاَقَك ؛ذِئَمْوَي بضع ٤ اّ دشا طق َةَطِعْوَم يف َبِضَع

 . هْيَلَع قفت ٌقفتم «ةَجاَحلا ادو َريِغَّصلاَو ٌريبكلا و هئاَرَو نم نإ ؛ْرِجوُيْلَك َنماّنلا مآ ْمُكُيأَ

 ئل وه ٌترَكَمدَكَو ٍهَس ْنِم كَ هللا لوسر مق : تلاق ءو ةشئاع نعو 2 48

 ِساّنلا ٌدَسأ «ٌةَمِئاع ايا : لاقو ههِجَو نولو ةكته كي هللا لوسر ُهآَر اّمَلَق «ٌليِثاَمَت هيف مارق

0 

 «قيقر رتس :فاقلا رسكب «مارقلا»و .تيبلا يدي ّنْيَب نوَ 3 ةا :(ةَوُهَّسلا»

 هيف هيف يتلا ًةَروُصلا َدَسْفَأ : «هگته»و

 ْنَم :اولاقف .ثقرع ين يور زامل ل مق اشير نأ اهو

 فا لوسر بج د باس الإ وبا رت ا ْنَم :اولاقف لک هللا لوسر ایف ْمَلكُي

 مك ۱یا لا ورد ني دع يف عما 4 LS اَسأ ُهَمّلَكَف ؟هك

 رشا م رح ان كه تت نع دفا كلو نا َلاَق مث ءَبطَتحاَك َماق

 ٍدّمحُم تن ًةَمطاَق نَا وَ هللا ْمْياَو َّدَحلا ِهْيَلَع اوُماقأ ٌتيِعَّضلا ُمِهيِف َقَرَس ادو هور

 ش . هلع قفتم «اَهَدَي ٌتعطَقل تق 0

 ا

 يئر ىّتَح ِهيَلَع َءلِلَذ َّقَش ىس «ةَلبقلا يف َةَماَحُن ىأَر لي تبنلا نأ : هاو سنأ نعو - 1۱

 كلت ر

 هب 2 بر ياب هَ ِهتاَكَص يف ماگ اذ ْمكَدحأ نإ» : َلاَقق وڍي كح َماَقَف ؛ووُجَو يف
 حا مث ويد تخت ذأ وراسي ن نو وبلا لب مدح ري ال «ةلبقلا نيب هت ی ىو

 . هْيَلَع قفتم « اذكه َّلَعْفَي ْوَأ» : لاق «ضنتب ىلع شقر هايف قصف قادر فرط

4 

 تحت ذأ ِراَسَي ْنَع ٍقاَصْبلاب م الار
Ca 6. 1 e. C+’ 3 NA UA 0 e 

 هج

 .(۱۸۲) (555) ٤٩/۲ ملسمو )۷۰٤(« ۱۸۰/۱ يراخبلا :هجرخأ - 4

 .(4۲) (۱۰۷) ١597/5 ملسمو )٥۹٥٤(« ۲۱۵ /۷ يراخبلا :هجرخأ - 48

 ١١5/0 )١1848()8(. ملسمو ۲۱۳/٤ )۳٤۷٥(« يراخبلا :هجرخأ _ ۰

  20١يراخبلا :هجرخأ ٤۱۷( ۱۱۳/۱(« ملسمو ۲/۷٦ )٥٥۱( )٥٤(.



oDهاب ف  
 مهتحيصنو مهاياعرب قفرلاب رومألا ةالؤ رمأ باب ٨۸

 لامهإو مهيلع ديدشتلاو مهشغ نع يهنلاو مهيلع ةقفشلاو

 مهجئاوح نعو مهنع ةلفغلاو مهحلاصم
 لاقو «عىمى5 :ءارعّسدا) € تييمؤملا نم 2 نمل كحاَتَج ضي : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ركحسلاو واشحفل احلا نع ھو یرقلا ىذ ياتو ِندَسْحِإْلاَو ٍلدَمْلِب رم ي سل ّنِإ : ىَلاَعَت
 ]و ص ڪا هدم ءظس و ر ع ےر چر
 ٠ :لحتلا] 4G تو عب يغبلاو

 يلم مف ُ :لوقي لع للا لوسر ٌتُعِمَس :َلاَق 0

 هِلِهأ يف عاد ُلْجَّرلاَو ءِوِيَيِعَر ْنَع ٌلوُؤسَمَو عاد E :وَتيِعَر ْنَع ٌلوُؤْسَم ىل
 عار مداَلاَو ایر ن لووت اهر تيب يف يار ٌةَأَرَملاَو بع ْنَع ُلوُؤَمو

 .ِهْيَلَع ٌقفتم اهييِعَر ْنَع ٌلوُؤْسَمَو 3 کلو هتيِعَر ْنَع ٌلوُؤْسَمَو وديس لام يف

 هلل راسي نب لِقْعَم ىلعي يب نعو 669

 هم اس وم

 :َلاَق

 اَغ هَر ر مب توش هةَيِعَر هللا ِهيِعْرتسَي ِْبَع ْنِم اَم١
 .هيلع ٌقفتم ؛ةّئَجلا

 .ةنجلا ةَحِتاَر دَ ْمَل وحصن اَهَظْحَي ملف :ةياور يفو

 عش ممل هي ال م قيميششلا روما يلب ما ني انه :ملسمل ةياود يفد
 . هةّنَجْلا ْمُهَعَم لح ْلُخْدَي ْمَل الإ مهل

 : اَذَه يتيب يف لوقي ل هانا حبا غو

 يأ رنا نم يلو ْنَمو يبلع نقشاف مول قك ايس ي را نم يلو نم مهل
 . ملسم هاور وب فرا مهب قهره ايس

 : لوقي E هللا كور

 هيلع هللا مرح الإ يعل نش
۴ 

 ليفارسإ وتب ثناك# : كي هللا لوسر لاق :َلاَق هن ةر يبأ نعود 10٥
 ُءاَملُح يِدْمَب نوكيَسَو ءيِدْمَب ن ال تاو ءب ُهَفَلَخ يت د َكَلَه اَمّلُك «ءاّيبنألا مُهُس سوس

 . (۲۸۳) ثيدحلا رظنا - "4"

 .(۲۲۹) )۱٤۲( 88و (۲۲۷) )۱٤۲( ۸۷/۱ ملسمو .(۷۱۱) ۸۰ ٩/ يراخبلا :هجرخأ _-- ۴۳

 .(۱۹) (۱۸۲۸) ۷/٦ ملسم :هجرخأ - ٤

 ٥-_ يراخبلا :هجرخأ ٠١5/4 )۳٤٥٥(« ملسمو ١/۱۷ )۱۸٤۲( )٤٤(.



 {Cr مهتيحصنو مهاياعرب قفرلاب رومألا ةالو رمأ باب -۷۸ [لوألا باتكلا]
 ت اطلاع لس و فسكت 51 كلت 5 ال دو 5 اشكل

 4 0 لوألا ٍةَعْيَبِب اوُقْوَأ» :َلاَق ؟اَنْرُمأَت امك هلا لوسر اك اولا نو دک

 ٌقفتم (ُماَعرعْسا اه اَمَع ُمُهَلْئاَس هللا نق #2 يذلا هللا اوُلَأْساَو ءْمُهَّح 0 ْمُهوطغأ

  - 10٦دايز نب وللا دْيبُع ىَلَع لحد هنأ :ه هبط ورمع نب ذِئاع نعو 0

 َنوُكَت نأ ايف ؛ًةَمَظُحلا ِءاَمْرلا رس َّنإ» :لوقي ا كب

O : ا ةيواعمل لاَ هنأ : نط a نعو - "oV 

 لَو مهِيَجاَح ¿ نود َبَحَتْخاَف .َنيِمِلْسُملا روم ني ًاعْيَس هل هللا هالو ْنَم» ب

 و ةيواعم لعجف ةةَماَيِقْلا موي ورفَكَو ِهيلَحَو هيَجاَح َنوُد هللا بجا ثْمِِرْفْكَو

 :شاا جئاوح  TTيذمرتلاو .

 لداعلا يلاولا باب 4

 E لاقو «ةيآلا عو. :لحتلا] ٍلَدَعْلَأِ ا آل : اً هللا َلاَق

 5 و م <, ثوب چ
 تاّرجتحلا] E بحي َهَلأ نل ًاوطيقأو#

2 
01 

 ال َمْوَي َّلِظ هَل يف هللا مهب بس :َلاَق 0 2 ةريره يي نعو - ٨۸

 يف لع لق جرو ؛ىَلاَمَت هلل ةدابه يق اَت تاشو :ٌلواع اَن :ُهّلِظ الإ َلِظ
 ٌتاذ ٌةَآَرْما نع لجو هيلع اًقَرَمَتَو ءِوْيَلَع اَعَمَجا هللا يف اًباَحَت ِنالُجَرَو ءِدِحاَسَملا

 َمَلْعَت ال ىَّنَح < اَماَمْحآَق ٍةَقَدَصِب َقَّدَصَت ٌّلُجَرَو «ل هللا فاخأ ينإ :َلاَقَق «ٍلامجو ٍبِصْنَم

 . هْيَلَع ٌقفتم (هاَنْيَع ٌتَضاَقَق ًايِلاَح هللا َرَكَّذ لرو «ُهْنيِمَي قف ام ُهلاَمِش

 » :ِةلكي هللا لوسر لاق :َلاَق ءايْوؤ صاعلا نب ورمَع نب وللا بع نعو - 10۹

 اَمَو مِهْيِلْمَأو ْمهِمْكُح يف َنوُلِدْعَي َنيِذَّلا : رون ْنِم َرباَتَم ىَلَع هللا َدْنِع َنيِطِسْقُملا
 .ملسم هاور

 َراَّيِج» :لوقي لب هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هل لام نب يفوع نعو - 55٠

 سرك مث عاد ەە < رور ه هع < رور ول هوم ر ت

 مكتمأ رارشو .مكيلع نولَصيَو مهيلَع نولّصتَو ْمُكَنوُبِحُيَو مهنوبجت َنيِذّلا مُكَتْمْئَأ

 .طقف ملسم دنع وهو (۱۹۲) ثيدحلا رظنا -ه5

 .(۱۳۳۲) يذمرتلاو )۲۹٤۸(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 )۳۷١(. ثيدحلا رظنا 4

 .(۱۸) (۱۸۲۷) 8/56 ملسم :هجرخأ 48

  2ملسم :هجرخأ ۲٤/٦ )۱۸٥۵( )50(.



GBتوقف م ل م اسا  
 القأ ىلا لوسر اي : اَمْلُق IE 4! ْمُكَنوُنَعْلَي مليو مُهّنونملَتَو م 3 و ْمُهَئوُضِفْبُ َنيِذْلا

 .ملسم هاور ًةاّلَّصلا مكيف اوُماَقأ ام ال .ةاَلَّصل اَلَّصلا مكيف اوُم ُماَقَأ ام ءال» :َلاَق ؟مهذباتن

 . ْمُهَل نوعدت :«ُمِهْيَلَع نولصت» : هلوَق

 لهأ» :لوقي يب هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هل رامج نب ضايع نعو 0١
 ملم ىَبْرُق يذ لكل ٍبْلَقلا ُيِقَر ٌميحَر ُلْجَرَو ٌنُكَوُم طِسْقُم ناطلُس ود :ةناَكث جلا
 و ا ت كليو

 ةيصعم ريغ يف رمألا ةالو ةعاط بوجو باب ٠١
 ةيصعملا يف مهتعاط ميرحتو

 ]04 : E NA لوسا اوميطأو هلأ أوي انماء نبذل اماني : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ا ِءْرَملا ىَلَع» :َلاَق ءب ّيبنلا نع ءايقو رمع نبا نعو 2 6
 (ًةعاَط الو َّعْمَس اَ ٍةيِصْعَمِب َرِمُأ اًذإَف َةيِصْعَمِب َرَمْؤُي نأ الإ .ةركو حا امی ةَ ةعاططلاو

 : ايل لومي ءَوَعالَعلاو عمّسلا ىَلَع ي هل هللا لوسر ایات اد انك لاق غو ۳
oo lo 2هريس هيا.  

 .٠ هيلع قفتم ( ١ اميف»
e 

 - ا

 َمْوَي هللا يِقل وع اظ ْنِم ادي َعَلَح ْنَم» : لوقي يعش لوسر O لاق «هنعو - 555

 . ملسم هاور هةيِلِهاَج يم تام ّةَعْيَب نع يف َسْيَلَو تام ْنَمَو هل َةَّجَح الو ةَمايَقلا
 رو و

 . (ًةيلِه اج ةَ ةتيم ٌتوُمَي هنإف .َةَعاَمَحلِل راقم وهو ٌتاَم نمو : هل ةياور يفو

 .ميملا رسكب (ًةيجلا»

Nليعتسا نإَو ءاوعيطأو اوُعَمْسا» : ي هللا لوسر لاق :َلاَق بط سنأ  

 . يراخبلا هاور ر از ناک ‹ ٌيشبح دبع دبع ْمُكيَلَع

 ١- ملسم :هجرخأ ١59/8 )58560( )58(.

 .(۳۸) (۱۸۳۹) ١9/5 ملسمو 2(ا/155) ۷۸/۹ يراخبلا :هجرخأ _- ۳

  ¬ ۳يراخبلا :هجرخأ ٩۹/٩1 )۷۲۰۲(« ملسمو 59/5 )۱۸١۷( )4١(.

 ٠١ )۱۸٤۸( /5 ةيناثلا ةياورلاو .رمع نبا نع (08) ۲۲/١ )۱۸١١( ملسم :هجرخأ - 4
 .ةريره ىبأ نع (07)

 (VI6). ۷/۹ فراغا :هجرخأ 6



 ...ةيصعم ريغ يف رمالا ةالو ةعاط بوجو باب 4١ [لوألا باتكلا]

 يف ةَعامل اَو ٌعْمّسلا َكْيَلَع» : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق هلط ةريره يبأ نعو - 171

 . ملسم هاور «َكْيَلَع ِةَرْئأَو َكِطَشْنَمَو ءَكِرْسُيَو كرسُع

 انْلَرتَك ءِرَمَس يف ل هللا لوسر َعَم انك :َلاَق او ورمع نب هللا ٍدبع نعو - ۷

 ا ءوِرسَج يف وه ْنَم اٿيو ءُلِضَعْنَي ْنَم اَنِمَو 0
 ر

 ْنَكَي ْمَل ُهَنإ» :َلاَقَف لك هللا لوسر ىَلِإ اَنْعَمَتْجاَف .2"'”ةَعِماَج َةالَّصلا ا

 هَمَلْعَي ام رس مُهَرِذْنيَو < ْمُهَل ُهمَلُعَي اَم رْيَخ ىّلَع هما لذ نأ وبل اقع ناك اإ يل :

 ءاَهَنوركْنُت ٌروُمأَو ناك اًمَرِخآ ُتيِصْيَمَو الآ يف افا ليج وه مك ناو م

 مث ءيتكلهُم هذه :ٌنِمْؤُملا ُلوُقيِق ُةَنتفلا ٌءيِحَتَو اضْعَب اَهُضْعَب ُنَقَرُي ٌةَنتِف ٌءيِجَتَو
 ءٍراَثلا نَع َحَرْخَرُي نأ ٌبَحأ ْنَمَك .وذه وله :ثدوعلا لوقيف ةنتفلا ءيجتو «ٌفشکنت

 ا نع حزح

0 
06 2 

 بجي يذلا سالا ىلإ 55 «ِرِخآلا ٍمْويلاو و هللاب ُنِمْؤُي وهو هنينم هتاف ءَةَنجلا لخدیو

 ناف «٠ ؛ عاطتس ١ نإ ُهْعطْيِلَك ويلك ةر ارو ير قفص ةاطغاف ًاماَمإ عيب نمو .ِهْبَلِ ىتۇي نأ

N NE E EE 

 رسل . باسل اشنلاو لبتلاب يئّرلاب ُقِباَسُي : يأ «ٌلِضَتْنَي» : هلؤَق :  : ر

 ىر هلو و .اَهَناَكَم ُتيِبَتَو ىَعْرَت يتلا ُباوّدلا : :يهو ءءارلابو ةمجعملا نيشلاو

e اَم مظل ًافيِفَح ْيأ ءًاقيقر ًاَضْعَب اَهُضْعَب ُرْيَصُي :يأ اضم اهب 
nak 

 اهضْعَب هبشي : ليقو ءاًهِليوِسَتَو اًهنيسحتب ٍضْعَب ىلإ اًضْعَب ت اضع قرش ءا لق .لوأآلا

“Aُيِفعَجلا َديزَي نب ُةَمْلَس َلَأَس : لاق ل  

 ك ءاَرَمَأ اَنْيَلَع تّماق نإ تيآرآ ءهللا بت اَب :لاَّقَف لک هللا لوسر
 دلل

 وعمس : اع هلل تلور لا لاس مث . هع رشا ئا ات ع وُ

 . ملسم هاور «متلمح اَم ْمُكْيَلَعَو ٠ لعو الا ْمِهْيَلَع اًمّنِإف ءاروثيطأو

 .1875()090) 1١4/5 ملسم :هجرخأ 15

 .(1845()45) 18/5 ملسم :هجرخأ -"51/

 .(14) ١9/5 )۱۸٤٩( ملسم :هجرخأ ه4

 ىلع ةالصلا بصنب وه» :(1844) بيقع "94/5 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(
 .«لاحلا ىلع ةعماجو «عارغإلا



cmا ب  
 نوكتس اهنا : هلي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هي دوعسم نب هللا دبع نعو -۹

 كيتو ال را ا اولاق «!اَتوُرِكْنت ٌروُمَأَو “رتا يدم

 هْيَلَع ٌقفتم «ْمُكَل يذلا هللا َنوُلَأْسَتَو ُْكْيَلَع يذلا َّقَحلا َنوُدَو لا

 َعاطأ ْدَقَك يِنَعاَطأ ْنَم» :ِهلب هللا لوسر َلاَق :َلاَق بط ةريره يبأ نعو -
 ْدَقَك ريمألا صعَي ْنَمَو .ينعاطأ ْدَقَ َريمألا عي ْنَمَو هلا ىَصَع دقق يِناَصَع ْنَمَو هللا
 . هْيَلَع ٌقفتم " يناَصَع

 ًائْيَّش وريمأ ْنِم م هرك ْنَم» :َلاَق ءب هللا لوسر نأ : اهو سابع نبا نعو - 1۷1

 . الغ م تیا ت تام اا نع عرخ نكات ريض

 ناعأ نمل : نوفي «ةلك هللا لوسر تفيض: لاق فقط کب یا نيعو دم

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «هللا ُهَناَهَأ َناَطلَّسلا

 .باوبأ يف اهضعب قبس ُدَقَو .حيحصلا يف ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 تايالولا كرت رايتخاو ةرامالا لاؤس نع يهنلا باب ١

 ِهَيَلِإ ةجاح ّعَدَت وأ هيلع نيعتي مل اذإ

 اس الو ضيأْلا يف ع ودي ال ندي اهلي هَرميكْلا الا كي :ىَلاَعَت هللا لاق
 .[۸۳ :صّصَقلا] 4( بيَ يَ ةو

 : لك هللا لوسر يل لاق : لاق « هيض م ةَرُمَس نب نمحرلا ٍدبع ٍديعس يبأ نعو - 2

 تنِمأ ةا رب نک ء اهتيليغأ نإ كتا ؛ةرامإلا لاق ال «ةَرْمَس نب نلحرلا دبع اي
 ًاريخ اَهَرْيَغ َتْيَِرَ ا ءاَهْيَلِإ َتْلِكو ٍةَلأْسَم ْنَع اًهئيطغأ ْنِإَو اَهْلَ

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «كنيوي ْنَع ْرْفَكَو ريح وه يذلا تا ءاَهّْنِ

 )٥١(. ثيدحلا رظنا 9 ۹

 ٩۰--_ ملسمو 209/119 ۷۷ /1 يراخبلا :هجرخأ 17/5 )1888( )۳۲(.

  0١يراخبلا :هجرخأ ۷۰٥۳( 59/49(« ملسمو 5/5١ )1849( )00(.

 . فيعض ثيدحلا نأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )75١7154(. يذمرتلا :هجرخأ - 7

 .(۱۹) )۱٦٥۲( 85/0 ملسمو ©<2 0) ٠9/9 يراخبلا :هجرخأ _-۳

 )١( يوونلل ملسم حيحص حرش .لاملا تيب لاومأب ءارمألا راثئتسا يأ 7948/7.



 232 ...مهريغو يضاقلاو ناطلسلا ثح باب - 4” [لوألا باتكلا]
N,ا ا  

 ءافيِيَص َكاَرأ ينإ رد اَبآ اَي» : لک هللا لوسر :َلاَق ءهلط ٌرذ ىبأ نعو _-

 . ملسم هاور ؟ميتي َلاَم نيو اَلَو ءِنْيَْنا ىَلَع ْنَرّمأَت ال . يِسْفَنِل ب

 ؛ يِبكْتَم ىَلَع د ديب َبَرَصَ ؟ينُأوُعَتْسَت الأ هللا لوسر ف : لاق «هنعو - ٥

6 

 ْنَم الإ ةَماَدَنَو يؤخ ٍةَماَيِقْل | َمْوي اهنا ٌةنامأ اهنإو ٠ بيض َكّنِإ د 5 ايد : لاق ي

 . ملسم هاور ءاهين لَم يِذَّلا یّدأَر ءاَهّقَحِ اًمَدَحَأ

 ىَلَع َنوُصِرْحَتَس ْمُكَّنِإ» :َلاَق قل هللا لوسر نأ : مو نط ةريره يبأ نعو - 1۷

 يراخبلا هاور «ةمايقلا موي ٌةَماَدَت نوكَتَسَو ءقةرامإلا

 امهريغو يضاقلاو ناطلسلا ثح باب ۲

7 

 ت
٠ 

2 

 مهريذحتو حلاص ريزو ذاختا ىَلَع رومألا ةالو نم

 مهنم لوبقلاو ءوسلا ءانرق نم
0 

 :فوعرتا 40 تقلا الإ ودع قبل ْرُهْصَتَب نبوي ةلِهألا» : ىَلاَعَت هللا لاق

‘1V 

VYهللا ٌتَعَب اَمد : لاق دا هل هللا لوو نأ : او ةريره يبأو ٍديعس يبأ نعو -  

 ِفوُرْعَملاب هرمأت ٌةناطب :ٍناَتئاَطِب هَل ٌتَئاَك الإ ٍةَميلحح ¿ن نم AEE اَلَو (ٌّىِبَن ْنِم

 هاور «هللا َمَصَع ْنَم فعلا هْبَلَع ُهّضْحَتَو ٌرَّشلاب ُهرُمأَت ٌةَئاَطِبَو هوُيَلَع كو

 ريمألاب هللا َداَرأ اّذِإ» : لک هللا ٌلوسر َلاَث :تلاق ءا ةشئاع نعو _- ۸

 هَل َلَعَج كلذ َرْيَغ وپ دارا اَذإَو هناَعَأ َرَكَذ ناو هرکد ديت نإ «قدص َريِزَو هَل َلَعَج

 طرش ىَلَع ٍديج ٍدانسإب دواد وُبَأ هاور نمي مل َرَكَذ ناو هْرُكَذُي مل َيِسَن نإ ٬ِءوُس َرِيِزَو

 )1835()١7(. 7/5 ملسم :هجرخأ 314

 )١1(. (18585) 5/5 ملسم :هجرخأ ح0

 ٩/ ۷۹ )۷۱٤۸(. يراخبلا :هجرخأ 205

 .(۷۱۹۸) 48 /4 يراخبلا :هجرخأ  "”الال

 )۸۷٥۲(. «ىربكلا» یف یئاسنلاو ء(۲۹۳۲) دواد وبأ :هجرخأ -



 نيحلاصلا ضاير 2514

 امهريغو ءاضقلاو ةرامالا ةيلوت نع يهنلا باب ۳

 اهب ضّرعف اهيلع صرح وأ اهلأس نمل تايالولا نم
 ْنِم ِنالْجَرَو اَنأ اڳ َيَِنلا ىَلَع ُتْلَخَد :َلاَق ءهنَذ ّيرعشألا ىسوم يبا نع - 6

 لاقو ق هللا كالو ام ضْعَب ىَلَع اَنْرّمُأ هلا لوسر اَي :اَمُهّدَحأ َلاَقَف ءيمَع يِنَب
 ّصّرَح ًادحأ وأ ُهَلأَس ًادحأ َلَمَملا اَذَه يلون ال شاو انإ» :َلاَقَف ءَكِلَذ لث حلا

 )١5(. (۱۷۳۳) 5/5 ملسمو «(۹) ۸٠/٩۹ يراخبلا :هجرخأ 39 ۹



 بتألا باتك ١-

 هب قلختلا ىلع ثحلاو هلضفو ءايحلا باب 5

 طي َوُعَو راَصنألا نِي لَ ىل رم يي هل اللا وسو نأ : او رمع نبا نع - ۰

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ناميإلا َنِم ءايَحْلا َّنإَك ءُهْعَد» :لكي هللا ٌلوسر لاَ ءءاّيَحلا ىف ُءاَحَأ

 ٌءايَحْلا» : دلع هللا لوس َلاَق :َلاَق «امهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو ١

 . هّيلَع قفتم «ریخب الإ ىتاي ال هوس A. o م
 ۳ ت 725

 < ءايحلا» : ملسمل ةياور ىفو

 هنالط ةريره يبأ نعو <

”7 
 EE شم نونو عضب

 ٌقفتم «ناَميإلا َنِم ٌةَبْعُس ُءاّيَحلاَو

 رو ِءابلا رسكب ا

 :(ٌةَطاَم لاهو لار ةا

 ٠ كلذ o 5 ام

 َكِلَذ وځتو ٍرْذَكَو دامرو

 a َلاَق ْوَأ «ُهلك ٌرْيَخ

 وأ َنوُعْبَسَو ٌعضِب ناَميإلا» :َلاَك ال هللا لوسر نأ

 ءٍقيِرّطلا ِنَع ىّذَألا ٌةطاَمِإ اَماَنْدْأَو هللا اّلِإ َهلإ ا :ُلْوَك

 ع
 00 ۳ 5 e 5 ی

 :«ةبعشلا»و .ٍةَرشَعلا eT کک

“AYَّنِم ًءاَيَح َّدَشَأ لک هللا لوسر َناَك :َلاَق ءهنفيض م يردخلا ٍديعس يبأ نعو -  
 ل رر وور

 اا ىم . ههجو يف هاتفرع ةهركي اس یار اًذِإَق ءاَهردِخ يف ِءاَرْذَعلا

  548٠يراخبلا :هجرخأ ۱۲/۱ )۲٤(« ملسمو ١/55 )95( )٥۹(.

  -20١ملسمو «(1۱۱۷) "5/8 يراخبلا :هجرخأ ١/55 )۳۷( )10(.

 )١580(. ثيدحلا رظنا _ ۲

 .(1۷) (۲۳۲۰) ۷۷/۷ ملسمو «(1۱۱۹) ۳۵ /۸ يراخبلا :هجرخأ - 548»



mmاک  
 يف ريصَقتلا ّنِم عتميو «حييقلا كرت ىَلَع ْتَعْبَي ٌقلخ ِءاّيَحلا ةقيِقَح :ءاملعلا ل .٠ 2 2 هس 2 4 ا و و ت ملم ير 700

  ءالآلا ةيؤر :ٌءاّيَحلا :َلاَق هللا ُهَّمِحَر ِدْيَتِجلا مساقلا يبأ ْنَع اَنْيَوَرَو .قحلا يذ قح 8 عر رار a ی هو 7 و ےک جو مارب #0 2#
 .ملعأ هللاو . ءايَح ىّمَسُت ةّلاَح اَمُهَنبَب دلوتيف «ريصقتلا ةيؤرو - معْنلا يأ i 02000 0010 ع رم و و ہر 3 غرو 2 ه٠

 رّسلا ظفح باب ٥

 ے طے هاچ

 ۳٤[. :ءاّرسإلا] هاشم ےک َدَهَعْل ْنِإ ٍدهملاب اوفوأو لا هللا َلاَق

 أ ْنِم َّنإ» : لل هللا لوسر لاق :َلاَق هلو يردخلا ديعس يبأ نعو 4
 امس رشي مث لإ يِضْقو ِةأْرَمْلا ىَلِإ يِضْقُي َلُجّرلا ٍةَماَيِقلا َمْوَي َةَلَِْم هللا َدْنِع سالا
 .ملسم هاور

 :َلاَق ُكَصْفَح هب ْتَمّيأت َنْيِح هذ ٌرمع نأ : او رمع نب هللا ٍدبع نعو 8

 صفح .َكّتْسَكْنأ تش نإ : ٌتْلَقَف :ةَصْقخ هلع ٌتنَضَرَعُف هک َناَمَع َّنْب َناَمْنُع ٌتيِقَل

 ا ْنأ يِ اَدَب ْدَق :َلاَمَك يبه َيِلاَيَل ُتْدبَلَك .يِرْمأ يف ٌرظْنأس :َلاَك ؟َرَمُع َتْنِ
 مع ثني ةصفخ ٌكتشَكنأ تتش نإ :تلقف د ركب ابا ُتيِقَلَق . اَڌَه يِمْرَي َّحّرَرَتأ

 َىَلَع ٌتْدَجَو َكّلَعَ :َلاَقَق ءِرْكَب وُبَأ ييف .هاّيإ اًهتحَكْنْأَف الب لا اَهَبَطَح مث يلا
 ْنأ يِنْعَبْمَي ْمَل هنا :َلاَق مَعَ :ٌتلقف ؟ًائْيَش َكِْيَلِإ جرا ْمّلَق َةَصْفَح َىَلَع ّتْضَرَع َنْيِح

 نأ ْمَلَك ءاَمَرَكَد لكي ّيبنلا َّنأ ُتْمِلَع ُتْنُك يئ ا َيَلَع َتْضَرَع اَميِف كَ عز
 .يراخبلا هاور . اهبل لكي يلا اَهَكَرَت ولو لك هللا رسز

 . تبضع :(تدجو) . ہو یفوت اهجوز ناکو ءجْوَز الب تَراَص : يآ «تَمْيأت» Lot o شر ر |2 < هجم ه4 نك وه ماس ەر ىو ه4
 0 2 8-5 ل

 هَ

rT 5 5 2 م 50 ا 31 ر۴ صoاو ةمطاف تلبقأف ُمَدْنِع ةي نِبّنلا جاوا نک :تلاق ء ابو ةشئاع نعو - 5 و  

 :لاقو ر اهلز اكلك اديها هلا لوشر ة يشم نع اهم نوح ام یت

 .(۱۲۳) )۱٤۳۷( 169/5 ملسم :هجرخأ - 14

 ,.(عدءم) )لال ٥ يراخبلا : هج رخأ - 6٥

.)448( (Y€0°) ١5 /V ملسمو ,5685(2)و )1۲۸٥( ۷۹/۸ يراخبلا :هجرخأ - 5 

 )١( فنصملل ملسم حيحص حرش :رظنا  277١/١يذوحألا ةفحتو ٠١١/١ .



SD بتلا باتك -١ 

 املف ادب ءاكب کی امرا اَس م ءولاَش ْنَع وأ هني ْنَع اَهَسلأَّمُك «يتتاب ًابحْرم

 ِهِئاَسِن نيب ْنِم ا هللا لوسر ِكَّصَح : اَهَل ٌتلقف ءُتَكِحَضَم َةَيناَّكلا اهراس < اَهَعَرَج ىأَر

 0 : اَهمْلَس قلك هللا لوسر َماَق امل !َنيِكبَت تأ من ءِراَرّسلاب

 ُءْمَرَع :ُتْلُق ةا هللا لوسر فوت الف هرس ب لڳ هللا لوسر ىَلَع يِشْمَأل بْن ام م :تلاق

 ا :تلاقف ؟ي هللا لوسر كَل َلاَق اَم يِنْنَّدَح اَمَل ءٌّنَحلا َنِم ِكْيَلَع يل اَمِب ِكْيَلَع

 لك يف َنآرُقلا ةضراعُي ناگ ليرْبج نأ يِنربخأف ىلوألا ٍةَرَملا يف يِنَراَس َنْيِح اّمأ ءم

 يمنا ءَبَرتْقا ِدَق الإ َلَجألا ىَرأ ال يْنإَو ءِنْيَتَرَم نالا ُهَضَراَع ُهَنَأَو نيم وا هرم وتس

 يِعّرَج ىر املك تيار يلا يِناَكُب تْيكَب ٠ كَل ائآ ُفَلَّسلا مُعِ هنا «يريضاَر هلا

 ٌةَدِيَس وأ َنيِنِمْؤُملا ِءاَسِن َةَنْكَس ديس يِنوُكَت نأ َنْيَضْرَت اَمأ ةَمِطاَق اَي» :َلاَقَك َةَيناَّنلا يِنَراَس

 .ملسم ظفل اذهو ِهْيَلَع ٌقفتم ناو oT ءاسن

 َعَم ُبَعْلأ انأو كك هللا لوسر ّيَلَع ىَنأ : لاق هنو سنأ نع «ِتباث نعو - 417

Eام :تلاق ءٌتْنِج اّمَلَق . يأ ىلع تاب  

 .رس اهنإ :تلق ؟هّتِجاَح ام :تلاق ءَوَجاَسِل ي هللا لوسر يندب :ٌتلقف ؟َكَسَبَح

 كتثدحل ًادحأ هب تْثَدَح ول هللا : أ لاق ءادعأ لي هللا لوسر رسب رب ال : تلاق

 . ًارصتخم هضعب يراخبلا ىورو ملسم هاور تبا اي وب

 دعّولا زاجنإَو دهعلاب ءافولا باب ١
 ری 2

 ا لاو :ءارسإلا] اوسم تاک دهَعْلا َّنِإ ٍدْهَمْلاِ وار لا هللا لاف

 اوفا اَونَماَء تلا دلا امنای :ىَلاَعَت لاقو «مو. :لحتلا] هَرتدَهع اإ هک دهب أوفر

 نول 1 ووقت مل وثم َندْلا ای 0 لاو نا وا

 ۲-٣[. :فصلا] 4O ت رولعقت ال ام اولو نأ هلا دنع اتهم رڪ

 اإ :ُتاَلَث ٍقِفاَنْملا ةيآ» :َلاَق ايب هللا لوسر َّنأ : هو ةريره يبأ نعو -4

 .ِّْيَلَع ٌقفتم «ناَح َنِمَتْؤا اذِإَو ءفّلخأ َدَعَو ادو ءَبَّذَك َتَّدَح

  eم2 ر ف 5 .8

 .1مِلْسُم هن معزو لو ْماَص نإو» :ملسمل ٍةياور يف داز

 )۲٤۸۲( )١15(. ۱۲۰ /۷ ملسمو «(1۲۸۹) ۸۰ /۸ يراخبلا :هجرخأ - ۷

 .(۱۹۹) ثيدحلا رظنا ۔ ۸



GDنيحلاصلا ضاير  

 ْنَم ٌعَبْرأ» :َلاَق للك هللا لوسر نأ : ايو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - 1۸۹

 ٍقاَقثلا يِ ُةَلْضَح يف تا َنُهْنِم ٌةَلضح ويف تاگ ْنَمَو ءًاصِلاَح ًاقفاَتُم ناگ هيف رک ت
 ر هك

 َرَجَف َمَصاَخ اَذِإَو َىَدَغ َدَهاَع ادو ءَبَّزَك َتَّدَح ادو ‹ْناَخ تا اذ : اَهَعَدَي ىَّنَح
 هوس ع,

 كثيطغأ نْيَرْحَبْلا ُلاَم َءاَج ْدَق ْوَل» :ِكك ئبنلا يل لاق :َلاَق هبط رباج نعو ١-

 ُلاَم َءاَج اّمَلَق ی بسلا ضيق ىَّنَح ِنيَّرْحَبْلا لَم ئجَي ْمَلَك “اگه اَدَكَمَو دكه
 اَتَيْلَك نيد ْوَأ ٌَدِع هلك هللا لوسر َدْنِع هَل ناگ ْنَم : ىَداتَ هه رب وأ را نرخ
 اَهَتْذَدَعُف َةَيْنَح يل ىَبَحُم ءاَذَكَو ا َّنِإ :ُهَل ٌتْلَقَو ُهُتْيَتَأَ
 | : يل َلاَقَف ٍةَئِوْسْمَح ةَكوَسمَح

 000 يا

 لاقو ٠١(۰ مرو ميشا ام أقريعي يح روق ام یی ال هلا توم :ىَلاَعَت هللا لاق
 + :لتر اڪ ووفق دعب ني رَ تق لك اور الو» : ىَلاَعَت

 0 للا وهو «ثكِن ٌعْمَج :(ٌتاَكْنألا»َو

 راف تستن نالا مَ لاله لَ نم بتكلا او نیک اوكي لوو : ىَلاَعَت لاقو
 ٠ [۲۷ :ديدحلا] 4 ىح اَهْوَعَر امن : ىلاكت لاقو 4 ھا

 اَي» :ِكك هللا لوسر يل َلاَق :َلاَق ءو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 0١

 .ْيَلَع فتم هِلّللا ايق َكَرتك للا مومي ناگ ءِنالُق لم نك ال هللا دب
 ءاقللا دنع هجّولا ةقالطو مالكلا بيط بابحتسا باب 8

 تك ولو : ىَلاَعَت لاقو «مم :ر بيد تمل كاج ضف :ىَلاَعَت هللا لاق
 ٠ء[159 :ناَّرمِع لآ] 4 كلوح نم اوصف ب ِبَلَقْل آطيلَغ اك

 شب ْوَلَو َراَنلا اوما : ل هللا لوسر لاق :َلاَق « هل متاح نب يدع نعو 1
 . هيلع ٌقفتم اَبْيط وملف ڏجي ْمَل ْنَمَك ِةَرْمَت

5 ١ ssاما  
0 
6 5 

 55/١ )08( )1١5(. ملسمو ١6/١ )۳٤(« يراخبلا :هجرخأ - 8

 .(50) (؟7915) ۷۵ /۷ ملسمو ,(5797) 177/7 يراخبلا :هجرخأ

 )١55(. ثيدحلا رظنا 0١

 .(۱۳۹) ثيدحلا رظنا ه5



iD بتلا باتك -١ 
 ٌقفتم هةَكَدَص ٌةَبَْطلا ٌةَمِلَكلاَو» :َلاَق فالك ئبنلا َّنأ : هَ ةريره يبأ نعو 59

 .هلوطب مدقت ثيدح ضعب َوُهَو هْيَلَع
 ٍفوُرْعَمْلا َنِم َنَرِقْحَت اَل» :ِكك هللا لوسر يل َلاَق :َلاَك ءن رد يبا نعو - 4

 ' .ملسم هاور (قْلَط وجوب احا ىل نا ْوَلَو أ

 بطاخملل هحاضيإو مالكلا نايب بايحتسا باب 8

 كلذب الإ مهفي مل اذإ مهفيل هريركتو

 مف ىح اثال اَهَداَعأ َةَمِلَك ملكت اإ ناگ لكي يلا نأ : 4ل سنأ نع 06

 .يراخبلا هاور . ادل الت ْمُهْيََع َمَلَس ْمهيَلَع َمّلَسَق مؤ د ىَلَع ىّئأ اّذِإَو مَع

 لكك مهمي ًالضَف ًامالك هلك لل هللا لوسر مالک َناَك :تلاق ءب ةشن ةشئاع نعو - 5
orريم مس  

 ا ا . ةعمسي نم

 مارحب سيل يذلا هسيلج ثيدحل سيلجلا ءاغصإ باب ٠

 هسلجم يرضاح ظعاولاو ملاعلا تاصنتساو

 :ٍعادولا مَ يف كلي هللا لوسر يل لاق : َلاَق ؛هط وللا دبع نب ريرج نع 14۷

 00 قفتم «ضْعَب ب باقر م كضْعَب ُبِرْضَي ًاراَفُك يِدْعَب اوُعِجْرَت الر :َلاَق َّمُث 'َساَّنلا ٍتِصْنَتْسا»

 هيف داصتقالاو ظهول تايد
 اه

 ٠٠٠١. :سقر ةَ ةظِعومْلاَو ِةَمكْفَلب كير ليس لإ عداه : ىَلاَعَت هللا لاق

 لڪ يف اَنَرُكَذُي هبط و ٍدوُعْسَم نبا ناگ :َلاَق «َهَمَلَس نب ٍتيقش لئاو يبا نعو 4

 هنإ اَمأ أ :َلاَقَق مري ل تترد كنا ُتْدِوَوَل ءِنِمْحَرلا ٍدْبَع اَبأ اي :لجر هل َلاَقَق ءسيِمَح
Zef © EY5 72 ت 5 5 2 هع رع ¢  eناال ط 7  

 كي هللا لوسر ناگ اگ ءةظِعْومْلاب ْمُكْلَوَكَتَأ ياو ءْمُكْلِمَأ ْنأ ُهركأ ينأ َكِلَذ ْنِم ينعم

 )١57(. ثيدحلا رظنا _ ۴۳

 ٤ - ثيدحلا رظنا )١5١(.

 .(485) 78/١ يراخبلا :هجرخأ 6

 .(5879) دواد وبأ :هجرخأ 25

 .(۱۱۸) )٦٥( ۵۸/۱ ملسمو «(۱۲۱) 5١/١ يراخبلا :هجرخأ 59 ا/

 .(۸۳) (1851) ۱٤۲ /۸ ملسمو «(۷۰) ۲۷/۱ يراخبلا :هجرخأ 4



(réنيحلاصلا ضاير  

 ر رر ے ہر 2

 . اندهعتي : «انلوختي»

 :لوقي لَ هللا لوسر ٌتْعِمَس : لاق ءا رساي نب ؛ رامع ناظقيلا يبأ نعو - ٩

 اوُرِصْقأَو ءاَلّصلا اوُليِطأف ءوهقف ْنِم هلم وعَبْطُح َّرَصِقَو ءِلُجَّرلا ٍةاَلَص لوط ّنإ»
 .ملسم هاور هةَبْظْحْلا

 .ِهِهْقِف ىَلَع ةَلاَد ٌةَماَلَع : يأ «ةددشم نون مث ةروسكم ةزمه مث ةحوتفم ميمب يم

 هلا لوس ریل انااا :َلاَق هل يمّلسلا مكحلا نب ةّيِواعُم نعو ٠

 : تلف !ْمِهِراَصْبأ مقل يِناَمَرَ ا َكُمَحْرَي : تلد ا لک

ESاّنَلَ !ْمِهِذاَحْنَأ ىَلَع مهيديأب َنوُبِرْضَي اولس !؟ىَلإ نوُرظ ر کناف  

 ارا ا یا لي هللا لوسر یلص اَّمَلَق تس يْنكل يِنوُمَصُي مهيار
 .يَِمََش الو ؛ينيرص الو «ينرهگ ام َِاَوَق نِ اميلغت َنَسْحأ ُهدْعَب الو هلق امّلَُم

 ٌريبكتل ا ا ا يل ٌةاَلَّصلا ٍهِذه َّنإ» :َلاَق
 ا هللا لوسر اَي : . ل هلل هللا لوسر لاق امك ْوَأ .«نآْرَقلا ٌةءارِقَو

 مهيأ المد :َلاَق ؟َناَّيَكْلا 000 الاجر اا ا | َءاَج ْدَقَو ِةِّيِلِماَجب

 هاور ْمُهنَّدُصَي الت ْمِهِروُدُص يف ُهَنوُدِجَي ءْيَش كاد :ل لاق ؟َنوُريِطَتَي ٌلاَجِر اَنِمَو تل

 . يِنَرَهَن ام :يأ «ينَرَهَك ام» .ُةَعيِحَملاَو ةبيصُملا :ةثلثُملا ءاثلا مضب (لُكتلا»
 ْتَّلِجَو ٌةَّطِعْوَم ل هللا لوسر اَنظَعَو :َلاَق 0 ةّيراس نب ضابّرِعلا نعو ١

 رمألا باب يف ِهِلاَمَكِ َقَبَس ْدَكَو ءٌتيِدَحلا َرَكذَو . . .نويعلا اَهْنِ تَرَكَ وللا ا
 ت

 .«حيحص نسح ثيدح هنإ) : لاق « 0 زمرا َّنأ اَنْوَكَذَو َةَّّسلا ىَلَع ِةَظَفاَحُملاِ

 يوم راقولا باب ۹۲

 َنولهدَجلا مهبطاح اَدَِو اوه ٍضْرَأْلا ىلع ومي < تريلا نمل یوو :ىَلاَعَت هللا لاق ر

 ١۳[٠ :ناقركفلا] © اسكس أوُلاَ

 )٤۷(. (859) ۱۲/۳ ملسم :هجرخأ 849

 .(۳۳) )٥۳۷( ۷۰ /۲ ملسم :هجرخأ 3

 .(6١ال) ثيدحلا رظنا ١-



 iD بتلا باتك د
ad 

 اكجاص طق اعيجتمنم هلي للا لوسر 0 م :تلاق ءاَتّيقِو ةشئاع نعو -37

 هيلع ٌقفعم . مكب ناگ اإ ءال ني یر یئ
 .مّمْلا ِفْقَس ىصقأ يف يلا ُةَمْحّللا يِهَو :ٍءاَهَل مْمَج ؛ُتاَوْهَللا»

 امهوحنو ملعلاو ةالصلا نايتإ ىَلِإ بدنلا باب 4

 راقولاو ةنيكسلاب تادابعلا نم

 : حمدا «بوُلقْلا فوقت نم اهن لأ ريكس مطب سوو : ىَلاَعَت هللا لات

 ٍتَميِقَأ اً :لوقي هلل هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق كط ةريره يبأ نعو ٠
 مُككرْذأ اَمَك ُةتيِكتلا ُمُكيَلَعَو َنوُشْمَت ماو اهوا ن وم مار اونا دل ٌالّصلا
 .هْيَلَع ٌقفتم «اوُمَيَأَك ْمُكَناَ اَمَو اول

 . اَواَلَص يف َوُهَ ةاَلَصلا ىَلِإ ٌدِمْعَي ناگ اّذِإ ْمُكَدَحَأ نإق» :ُهَل ةياور يف ٌمِلسم داز م ت

Vهءاَرَو ايب ٌئيبنلا َعِم َعِمَسَ ةر َمَْي 5 يلا عم م عقد هن و سابع نبا نو ٤ 

 ْمُكْيَلَع ءُساّنلا اهيا اي» :لاقو ءُمُهْيَلإ وطْوَسِب َراَشَأَق «ٍلْبإلل ًاتْوَصَو ابرضَو اش

 .هضعب ملسم ىورو :يداجلا هاور «عاّضيإلاب َسْيَ ّرِيْلا َنإَف ءةئيِكّسلاب

 َوُهَو ؛ٌةروسكم ٌةزمهو ٌءاي اهلبق ٍةمجعم داضب ؛ٌعاَضيِإلادَو .ٌةَعاّطلا :هٌرِبْلا»
 .عارسإلا

 فيضلا ماركإ باب .4
 لَك امك لاک هلع ولم ذإ © یکتا مهل فيَ تبيع كنا لم : 0 هللا َلاَق

 40 توک الأ لا تلا رقم (7) نيس لحب ابف ءيِلمَأ كلِإ عَ 69 ورکس مق ملم
 22 هم م رس أ 00 0 لا

 تاعي نومي أو ک لَم نمو کل وعر رَهَمَوَف 0 اجو يلان لاقو ۲٤-۲۷[“ :تایراذلا]

 0 001 ر ر رع ب او 5 86 و 5-0

 ٌديِشَر ٌّلِجَر کنم سلا َْيَص ىف نورت الو هلآ اوفا مل رهط نه قاب الوله موق لاق
 ۷۸[۰ :دركم] ©

 ٠ يراخبلا :هجرخأ ١51/5 )٤۸۲۸(« ملسمو ۲۹/۳ )8419( )15(.

 .(197)و )1١١( (507) 19/7 ملسمو «(۹۰۸) 1/7 يراخبلا :هجرخأ -۴۳

 ٤- يراخبلا :هجرخأ ١511( ۲۰۱/۲( 2ملسمو ٤/ ۷۰ )۱۲۸۲( )۲۹۸(.



558 0 
 رِخآلا مْوَيلاَو هللاب نيوي ناك ْنَم» :َلاَق لك ىبنلا نأ : هيض ةريره يبأ نعو 6

 هللاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَمَو ُهَمِحَر لِصَيْلَ ءِرِْخآلا مويِلاَو للاي ُنِمْؤُي ناك ْنَمَو هَمْيَض ْمِرْكِيلَ
 هه هارت

 هلع هلم تشل ا ًارْيَح ٌلقَيلَف ءرِخآلا موَيلاَو

 هللا لوسر تقي :َلاَق « هلو ٌيِعاَّرُخلا ورمَع نب ٍدِلْيَوُخ حْيَرش نأ نعو ١5

 واج امو :اولاق «ُهَتَدْئاَج ُهَمْيَض مري رجلا م مْويلاَو هللاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَم» :لوقي .لكي
 اە ععو

 1 َدَص َوُهَق َكِلَد ءاَرَو ناگ امف مایا ةا هَ ٌةَفاَيّصلاَو ‹هتلیلو هموي» : لاق هلا لوسر اي

2. e. 

5 

 لوسر اي :اولاق «ُهَمْئْؤُي ىَّنَح هرخأ َدْن قب نأ ٍمِلْسُمِل لج ا : ملسمل ةياور يفو
 00 ش0 ميو ف

 .«وپ هيرب هل ءْيَش الو ُهَدْنِع ميقي» : لاق ؟همث وي فيكَو هللا

 a ةئنهتلاو ريشبتلا بابحتسا باب 6

 رور «هكسحأ وعبق َلَوَقْلا نوعيت يلا © داع ريف :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 1 ميت ایف وکو 5 هن مر مهر مهري :ىَلاعت لاقو +

 «م١ :تّكَصُق] نودع و سنك ییا هنأ اار :ىَلاَعَت لاقو ١+[« :ةتبوقلا] 4

 3 0 ا لاقو ۰٠۰۱ :تافاکلا) 6€ ٍمِيِلَع کعب هرس :ىَلاَعَت لاقو

 اهرم کجضف ةمباف ناموا :ىَلاَعَت لاقو ۰4 :دوم) رن مها اسر

 وهو ر كيك هتداتق# :ىَلاَعَت لاقو ۷١“ :درمر 4© َبوُقَعَي ّقَحْسِإ وارو نمو ٌقَحْسِإب

 ا اق دل :ىَلاَعَت لاقو ءم :نارہو لاذ یی ربی هلآ َّنَأ باحیلا يف یلص

 بابلا يف تايآلاو «ةيآلا غو :نارمم لار جيسا ُهَمْسَأ ُهَنِي ٍةَملكي كريب هل َّنِإ مرمي

 ا ةريثك

 : اًهْنِم ‹حيحصلا يف ةروهشم يهو ًاڌج ٌةريثكف ثيداحألا امأو

 يبأ نب هللا دبع ةيواعم وُبَأ :لاقيو «دمحم وُبَأ :لاقيو «ميهاربإ يبأ نع -7

 َبْحَص ال ءِبَصَق ْنِم ِةَّنَجلا يف ِتْيبِب و َةَجيِدَح َرَّشَب هلك هللا لوسر نأ : او ىفوأ

TT 
 .(914) ثيدحلا رظنا ۷٠۵

 .(0)و (6A) )١5( 6 ملسمو )٦۰۱۹(«‹ ۱۳/۸ يراخبلا : هج رخ ۷°

 .(۷۲) )۲٤۳۳( ۱۳۳ /۷ ملسمو «(۳۸۱۹) ٤۸/٩ يراخبلا :هجرخأ -۷



 :ُبَصّنلا»َو .ظَمّللاَو ٌحايّصلا :؛ٌبَحّصلا»دَو .ُفَوَجُمْلا ٌوُلْؤّللا اَنُم :«ُبَصَقلا»

 .ُبَعّتلا

4 

 :َلاَقَق َجَرَخ َّمُث هيب يف أَّضَوَت هنأ : هڪ اه يرعشألا ىسوم يبأ نعو -8
 ءال يا نع لأسق جسما هاجم ءاَذع ييز ةع ومال قو هلا لوسر م ّىَمَرْلَل

 ُتْسَلَجَف ءسيرأ رپ لحد ىَّتَح نع لاش ورا ىَّلَع تَرَكَ :َلاَك اماه َهّجو اوُلاَقَك

 ّسلج دق وه اذإف ديلا تف افر احا هلك هللا :كرتسر شف لح باتل كد
 مث هيلَع ثملسف ءرئبلا يف امُهالدو هيقاس ْنع فّشكو اَهَّنُف طّسّوتو سيرأ رب ىلع

 ولأ اق «َمْوَيْلا كي هللا لوسر باو ّنتوُكَأل :ُتْلُقَف «بابلا دنع ٌتسلجف ءٌتفّرَصنا
7 

 من كلر ىلع :ٌتلّقف ءِرْكَب وُب :َلاَقَك ؟اَذَه ْنَم :ٌثلقف ءَباَبلا َعَكَدَك هيض رب

 ا :َلاَقَف ُنِذَأَتسَي ركب وب اًَذَه ءهللا لوسر اي :ٌتلقف ءٌتْبِهَذ
 َمَحْلَيَو ُأَضَوَتَي يِخأ ٌتْكَرَت دق 5 0 هلع انتر هول ةاَس ْنَع قَد ف د لَ تقلا يف اعم لك نا نیک نع لج ىتح ركب بأ لحد قّتَجلاب ر لي للا لوسرَو ُلْخْدا : ركب يبأل ُتْلُق ىَّبَح تليق رک

 »2 مع و

 :كلقف بابل ر نات اًذِإَ هوب تاب ارتتا يرث نالُمِب هللا دري نإ : ٌتلقف

 ایک هللا لوسر ىَلِإ تئج مث ءَكِلْسِر ىَلَع :ٌتلقف ءِباَطَخلا نب رَمَع :َلاَقَق ؟اَذَه ْنَم

 مَع ُتْئِجَف اَوّنَجلاِب ُهْرّسَبَو ُهَل ندا :َلاَقَف ؟ُنوَأَتْسَي ُرَمُع اَذَه ل

 تقلا يف ال هللا لوسر َعَم َسّلَجَف َلَحَدف قلاب ا هل هللا لوسر ٌكرسبيَو َنِذَأ :ثلقف

  ًارْيَخ نالفب هللا درب نإ : ٌتلُقَف تلج ْتْعَجَو مث ءرثيلا يف هجر ىل وراسي نع

 نب ُناَمْتُع :َلاَقَك ؟اَذَه نم :ٌتلقَك .ٌباَبْلا َكَرَحَم ْناَسْنِإ ءا ءو ِتأَي  ُهاََحأ يعي

 ٍةَنَجلا ُهْرْشَبَو هَل ْنَذْنا» : لاقف ُهُتْرَبْخأف لَك َيِبَنلا ُتْنِجو ءَكِلْسِر ىَلَع :ٌتلقف . َناّقَع

 ىَوْلَب َعَم ِةَنَجل 11 م ا ا لا

 نب ديول .رخآلا ّنّشلا َنِم م ْمُهَهاَحِو سلجف e كت

 هرب َنْيِح َنامْثُع نأ :اهيفو .بابلا ظفحب ال هللا لوسر يا :ةياور يف دازو
 .ُناعَتْسِملا هللا : مث ىَلاَعَت هللا َدَِح

 .(59)و (۲۸) )۲٤۰۳( ۱۱۸/۷-۱۱۹ ملسمو (۳۷) ٠١/٠١-١١ يراخبلا :هجرخأ -۸



mmا  
 َوُه 'سْيِرَأ رثبا اأ .ميجلا ديدشتو اولا حتفب ؛هجَو»

 فورصم َوُهَو ةلمهم نيس ّمُث ةنكاس تحت نم ةانثم ءاي اهدعبو ءارلا ٍرسكو ةزمهلا حتفب

 SS :ءافلا ديدشتو فاقلا مضب «ٌفَّقلا»َر ترد عم نم مو

 را :ْيأ ءاّهجتفب :ليقو ءروهشملا ىّلَع ءارلا رسكب «كِلْسِر ىَلَع» : لوقو

 ا لَك هللا لوسر َلْوَح ًادوُعَق انك :َلاَك هيض ةريره يبأ نعو-۹

 طفي ذأ بوكو يلع اب اًنرهظأ نيب ْنِم كك هللا لوسر مام رقت يف ايو ُرَمْعَو
 AF و هرب مس و

 ٌتيَتأ ىَنَح اک هلا لوسر يبا تجرح را اَنْمُقَف اَنْعِزَفَو اَنَنوُد

 يف لذ ٌعيِبَر اًذِإَف !ذجأ ملف ال ل ٌدِجأ لَه و هب ترد ٍراَجَنلا يبل ٍراَصنألل ًاطْئاَح
 و? رے

 ئلع ةلخدن ةترفعاف ةييشلا لودخلا :ٌعبِيرلاَو  هَجِراَح رب ْنِم طْئاَح رح

 2 «؟َكنأش اَم» :َلاَق ءىللا لوسر اي معَ :ٌتلقف (؟َةَرْيَرَه با :َلاَقَف E هللا لوسر

 م هذ

 ُتْنُكَف ءانعزفف ءاتنوُد َمطَتْقُت نأ اَنيِشَحَف ءاَنْيَلَع َتاطْبَأَك َتْمُقَك اَنِرْهْظَأ َنْيَب َتْنُك :ُتْلُق

 يالا ءالؤعو ءتلغتلا فتشت امك تاق «ظئاشلا اذه تات «َعِرَف ْنَم َلَوَأ

 َتِيِقَل ْنَمَك ءِنْيَئاَم يلعب ْبَمْذا» :َلاَقَف وْيَلْعَت يِناَطْعَأَو «ةَريَرُه ابا اي» :َلاَقَك .يِئاَرَو

 َرَكْذَو «. . .ةَجلاِب ُهْرْشَبَف بلك اهب اقيم هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهْشَي ِطْئاَحلا اَذَه ِءاَرَو ْنِم

 .ملسم هاور «هلوطب ٌتيدحلا

 .ثيدحلا يف ُهَرّسَف امك - ميجلا حتفب لدار لا لا (ٌعيبرلا»

 ىح ُتْرْعاَصَتو ٌتْمَماَضَت :يازلاب هانعمو «يازلابو ءارلاب يور «ُتْرَفَتْحا» : ِهّلُوَكَو

 :لوخدلا ينتكمأ

 e : لاق ‹ةساَمُِش نبا نعو - ۷1۰

 ي :ُلوُقَي هنبا َلَعَجَف «رادجلا ىَلِإ ُهَهْْجَو َلَّوَحَو ءًاليوط ىَكَبَق ِتْرَمْلا

 0 ب َلَبفاَك ؟اذكي كو هلل لوسر رب امأ ؟اَذكب لي 4 هللا لوسر
oا  

 : ثالث قالا اغ كلم ذك ىلإ وللا لوسر eas نا « هللا لإ هل هل نأ امس دن

 ٍدَق َنوُكأ نأ ْنِم ّىلإ ٌبَحَأ الو ؛ ينم ب هللا لوسرل ًاضغت دشا ٌدَحأ امو ينير دق

 هللا َلَعَج اّمَلَف ءِراَّثلا لُهَأ ْنِم ُتْنُكَل ٍلاَحلا كلت ىَلَع تُم ْوَلَق هّتلَتَقَف هني ٌتنكمَتْسا

 .(07) (۳۱) ٤٤/١ ملسم :هجرخأ -

 .(۱۹۲) (۱۲۱) ۷۸/۱ ملسم :هجرخأ -3



 بتلا باتك ١-
 ٌتْضَبَقَف ُهَئيِوَي طَسَبْك ءكُعياَبَألَك َكَئيِمَي طسبا :ٌتْلّقَف ةي ئبنلا ُتْيَتأ يِبْلَق يف مالسإلا
 :ٌتْلُق ؛؟اذاَم طرت رّئشت١ :َلاَق , طرَتْشأ نأ نأ ثدرأ :ٌّتلق «؟وّرْمَع اَي اب كَل اَم» :َلاَقَق ءىِدَي

 ُمْهَت ةرْجهلا ناو هَلْ ناگ ام ْمِدْهَي مالسإلا نأ َتْمِلَع اَمأ» :َلاَق «يل َرَمْعَي نأ

 0 د م ّيلإ ٌبَحأ ٌدحأ ناك اَمَو ؛؟لْبَق ناگ ام ٤ مده ٌعَحلا ّنأَو ءاَهّلبَ
 مدل وە

 د 0 الالجإ ءَ يني الما نأ يطأ تك امو هي ينيقت يف لج

 ْنِم نوكأ نأ ٌتْوَج ل لاحلا َكْلَي ىَلَع تم ولو ءُهْنِم ينيع المأ نكأ ْمَل ينأل < «تقطأ
 لو ایا ىثيكصت الف م ا اق ؟اهيف يِلاحح ام ام يِرْدأ اَم َءاَيَشأ ات لَو مَ وّنَجلا لْهأ

 وہ
 ٌروزَج رڪن ام َذ يري َلْوَح اوُميقأ م اتش بارلا َىلَع اونشف «ينومّنفَد اذإك رات 8

 . ملسم هاور ا E ْمُكِب َسِناَتْسَأ ىَّنَح ءاَهُمْحَل مسير

 هللاو «ًاليلَق ًاليلق هوُّبَص :ْئأ هار هلا نا قرر او :هلوق

 . ملعأ هناحبس

 رفسلل هقارف دنع هتيصوو بحاصلا عادو باب 45

» 

 ُهَّنِم ءاعدلا بلطو ُهَل ءاعدلاو هريغو

 15 يذلا مک قطا هلآ نإ ی ُب وقت دين وار او تور :ىَلاَمَت هلل لاگ
 ام هين لاك ذإ وما برشنا كح ذإ نبك تك مآ © ةرئينم شاو ل فوت
 و اًدِبَو الإ قلو ٌليِجَسْسِإَو َرهرإ كياباء لز َكَهَلِإ دنن ْأوْلاَك ىدَتَب نم َنوُدِبت

 ء[عاملم ا :ةَرسقبلا] 4O َنوُمِلَسُم مهل

 :اهنمف ثيداحألا امأو

 ا ار اک تاب يف قبس يالا هذ مقرأ نب ديز ثيدح ١

 لام من كأي قعر بلع یاو هلا وح يلوح اتي لک هللا لوسر ما :َلاَق
 1 0 تحال بر ُلوُسَر يَ نأ ٌكِشوُي رش اَنأ اَمّنِإ ءٌنساّتلا هبا الأ دعا

 ينتاب اذ ُرونلاَو ىَدُهْلا هيف للا بات : اَمُهَلَّوأ ءنْيَلَقَت ِنْيَلَقَت مكيف
 م

 يف هللا مكركذأ « يِتبب ب ُلْمَآَو» : َلاَق من « هيف و ا كوب

 .هلوطب َقَبَس دقو ءملسم هاور "يتب

 ١- ثيدحلا رظنا )555(.



eا  
 ُنَحَنَو فا هللا لوسر اَنْيَتَأ : لاق هل ِثرْيَوُحلا نب كلام ناميلس يبأ نعو -

 دق نأ نطق ءًاقيفَر ًاميِحَر لك هللا لوسر َناَكَو هليل َنيِرْشِعُهَدْنِع اَنْمَقأَك َنوُباَقتُم بش
 ْمُكيِلْهَأ ىَلِإ اوُمِجْرا» :َلاَقَف هاَنْرَبْحَأَك ءاَنِلْمَأ ْنِم اَنْكَرَت ْنَمَع اَنَلَأَسَف ءاَتَلْمُأ افشا

 ٍنْيِح يف اڌگ اوُلَصَو ءاڌگ ِنْيِح يف اك َءالَص اوُنَصَو ءْمُموُرُمَو مُموُمّلَعَو هيف اوُميِقأَ
 .ِهْيَلَع فتم (ْمُكربكأ ْمُكَكْوَيْلَو مدح ْمُكَل نْدَوْيَْك ُهالَّصلا ٍتَرَضَح اًدإَك ءاڌگ

 و 2 0
 .؛يَّلَصْأ ينوُمُشْيأَر امك اوُلَصَو» :ُهَل ةياور يف يراخبلا داز

eی د قر ره کے ا کک ۹  

 . ِنيفاقب يورو «يفاقو ءافب يور «اقيِفر اميجر» :هلؤقو

 َنْذَأَف قَرْمْعلا يف يب ىبتلا ٌتْنَدأتْسا :َلاَق هيلو باطخلا نب ٌرمع نعو -۳
 ت

 . اًيندلا اهب يل نأ يِنرَسَي ام َةَمِلَك لاقف «َكِئاَعَد ْنِم يَا اي اَناَسْنَت ال» :لاقو 0 - ع و هدام < م - 0 e س ير لم 5

 :لاقو «يذمرتلاو دواد وبا هاور (َكِئاَعَُذ يف َىَحَأ اي اتكرشأ» :َلاَق ةياور يفو ۶ -> ت 22 مس < 8 8 ا ۰

 . (حيحص نسح ثيدحا

E 5وتو م ع هك بج 00  

 ِلجرلل لومي ناك ءو َرَمَع نب هللا دبع نأ :رمع نب هللا ٍدبع نب ملاس نعو ٤-
 ٌعِوْوَتْسَأ» :لوقيف ءاَنْعْدَوُي يک هللا لوسر َناَك اَمَك َكَعّدَوَأ ىَّتَح ىّنِم نذا :ًارَمَس دار اإ 7 ۹ 2 اس 8 ا 2 ر رَ 0 ر ال

 . (حيحص نسح ثيدحا) :لاقو «يذمرتلا هاور «(ُكِلَمَع َميِتاوَحَو َكَتَناَمأَو ‹ كتي هللا

 اإ هك هللا لوسر ناگ :َلاَق هلو ئئباحصلا يِمظخلا ديزي نب هللا ٍدبع نعو 6
 ثيدح ؛مُكِلاَمْعَأ َميِتاوَخَو ْمُكَتناَمَأَو مكي هللا عدوَتسأ» : لاق ءَنشيَجلا عدوي نأ دارا هش سوهو م 00 هس رور 3 ا 0 م مي م و f ساسع

 . حیحص دانسإب هريغو دواد وُبَأ هاور «حيحص

 ينإ «هللا لوسر اي :َلاَقَق للي ىبنلا ىَلِإ ّلَجَر َءاَج :َلاَق هنو سنأ نعو 25

 :َلاَق ؛َكَبْنَّذ َرَمَعَو» :َلاَق يِنْدِز :َلاَك ؟ىَوْقَّتلا هللا َكَدَّوَر» :َلاَقَق ( يِنْدٌوَرَف ارش دیر
ak E E A 80تھ راو  

 .«نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور «َکْنَگ امثیح ريخ ا كل َرَسَيَو» :لاق « يندز
. . 

| 

  -35يراخبلا :هجرخأ ١/١57 )٦۳۱( )558(« ملسمو ۲/۱۳٤ )1۷٤( )۲۹۲(.

 .(۳۷۳) ثيدحلا رظنا ال١

 ثيدح» :يذمرتلا لاقو (8805) «ىربكلا» يف يئاسنلاو ء(١۳٤٤۳) يذمرتلا :هجرخأ ٤-

 00 . «بيرغ حيحص نسح
 )۱۰۳٤١(. «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو «(۲۹۰۱) دواد وبأ :هجرخأ ل6١

 د کا : لاقو )۳٤٤٤( يذمرتلا :هجرخأ -5



SD بتلا بتك <١ 

 ةرواشملاو ةراخّتسالا باب .۷

 رار : ىَلاَعَت هللا لاقو ۰۰۹ :نرمِم یر الآ يف مشوار :ىَلاَعَت هللا لاق
 و 0 ر ذآ

 ديف مهليب لورو واشتي : يأ عم : یروشلا] مهني

 لَك ومالا يف َةَراَحيْسالا 0-0-2 ا ناک : لاق رباج نعو -۷ gf ه ہور ا م7
 G2 اد

 َةَضيِرْملا ٍرْيَغ ْنِم ِنْيَتَعْك غري «ِرْمألاب ْمُكّدَحَأ 9 لوم ءنآرُلا َنِ و ةَروسلاگ اذإ»
 َكِلْضَف ْنِم و َكُلاْسأو ءَكِيَرْدُقِب َكُثِدقَعْسَأَو كيلي بخشا ينإ هللا : :لقيل مث

 َتْنُك نإ مُلا .ِبوُيُغْلا ُماَلَع تاو غا الو مَعَ يقأ الو ُرِدْقَت َكَنِإَك < ِظَعلا تك
 يرْمأ ٍلجاَح» :َلاَق وأ 'يرمأ ٍةَبِتاَعَو يِشاَعَمَو د يف يل ريح رثلا اَ دَ مل
 يف يل رَ ألا ا ّنأ ْمَلْعَت تنگ ناو .هبف يل كرا م 2 «يل ُهْرْسَيَو يل هداف :ِلِجآَو
 يِنْفِرْصاَو : ينَع ُهْفِرْصاَق ؛وِلجآو يِرْمأ ٍلِجاَع» :َلاَق أ «يِرْئَأ ٍةَِقاَعَو يِشاَعَمَو يِن دید

1 
 . يراخبلا هاور (هتِجاَح ٰيمَسيو : :َّلاَق هب + يِنِضْرَأ مث ناك ُْتْيَح َرْيَحلا يل ْرْدْقاَو هع

 هرب رس 2

 ضيرملا ةدايعو ديعلا ىلإ باهذلا بابحتسا باب ۸

 عوجرلاو ؛قيرط نم اهوحنو ةزانجلاو وزغلاو جحلاو

 هاور .ٌقيرّطلا فَلاَ ٍديع موي َناَك اَذِإ لك يبنلا ناك :َلاَق هبهَذ رباج نع -

 يراخبلا

 .َرَخآ يتيرط يف ّعَجَرَو ءيتيرط يف َبَهَذ : ينعي قيرظلا فَلاَح» : هلْ
 رجلا قير نِ جرحي ناگ 4 هلا لوسر نأ : اهو َرَمُع نبا نعو 9

 َّنِم ٌجُرْخَيَو ءاّيلُعْلا "ديلا نِم لحد َةَكَم لحد ادو ٠ سرما قيرط ْنِم لُذَيَو
 . هّيَلَع ٌقفتم . ىلقَسلا هلا

 )١1١57(. ۷۰/۲ يراخبلا :هجرخأ 17

 .(1845) ۲۹/۲ يراخبلا :هجرخأ -۸

 .(۲۲۳) (6١١ا/) ٦۲/٤ ملسمو «(, 9 ۱٦٦/۲-۱٦۷ يراخبلا :هجرخأ -6

 )٠١۳۳(. بيقع يرابلا حتف :رظناو

 ٠٠١/١. عالطالا دصارم .ةكولسم لبج يف ةبقع لك لصألا يف ةينثلا (1)



wDا  
 ميركتلا باب نم وه ام لك يف نيميلا ميدقت بابحتسا باب 4

 ٍلوْخُدَو ٍليِواَرَسلاَو ٌفُحلاَو ٍلْغْلاَو بولا نمل ِمُمَيَتلاَو ٍلُْسْغْلاَو ٍءوضولاك
 ءطْبإلا ٍفْنَتَو ءِبِراَّشلا صفو «رافظألا ميلقتو ءِلاَسِتْكالاَو ِءِكاَوّسلاَو ءِدِجْسَمْلا

 ٍرَجَحْلا ٍماَكتْساَو «ةَحفاصُملاَو (ثرشلاو «ٍلُكالاَو َقاَلَّصلا ّنِم ِمالّسلاَو «يسأرلا ٍتلحَو

 .هانعم يف َرُه امي َكِلَّذ ريغو ءاطعلاو ذخألاو ءءالخلا ّنم جورخلاو شالا

 لوخدو «راسيلا نع قاصْبلاَو ِطاَخِتْمالاَك كلو دف يف ٍراسيلا ميدقت بحس و

 ِءاَجْنَيّْسالاو «بوثلاو ليوارسلاو ٍلْعّتلاَو ٌتْحلا عْلَخو ءِدِجْسَملا نم جورخلاو ءِءالَخلا

 . َكِلَذ هاّبْشأو ِتاَرَذْفَتْسُملا لعفو

 ع قالا :O يك اا مراه یی ہک قوأ ْنَم اما :ىَلاَعَت هللا لاق

 ُبَعَحأ آم ةا بمآ, © نمل بص آم ِةَمِبَمْلا بحضن :ىئَلاَعَت َلاَقو «تايآلا

 ٠[عو-م :ةعقاولا] 2 مشا

 75 00 8 س ا ۹ 5

 يف :ِهَّلُك ِهْنْأَش يف ميلا ُهْبِحْعُي لكي هللا ٌلوسر َناَك :تلاق ءاتيقِو ةشئاع نعو -3

V1ِتْناَكَو ءدِماَعَطَو هروُهطِل ىَئْمَيِلا كي هلل هللا لوس لح تناك :تلاق « اهنعو -  

 دادا هردو واد وكأ هاو «حيحص ثيدح . :یدا نم ناك امو هن خل ىرشيلا

a 

2 
2 

 نأَدبا» : اه َبَنْيَر ههنا لْسَع يف نهل َلاَ كلك يلا نأ : او ةيطع مأ نعو -

 .هْيَلَع قفتم اًهْنِ ِءوُضْولا ع ْعِضاَوَمَو « اًهِنِوايَمِب

e VY0 أ َلَمَتْنا اَذِإ» :َلاَق ايك هللا لوسر نأ : هيك يا  
 ر

 اَمُهَّلَّوأ ىتْمُيلا نكت .ٍلاَمّشلاِ أديل EEE :یلاب
o 

 رە روو تر رە

 قفتم (عّرنت امهرخاو ٬‹ لعنت

e 

 .(11) )۲٦۸( ۱۵۵ /۱ ملسمو «(۱۹۸) ۵۳/۱ يراخبلا :هجرخأ -۰

 . ۱۱۳/١ يقهيبلاو ء(۳۳) دواد وبأ :هجرخأ

  30يراخبلا :هجرخأ ٥۳/۱ )١51(( 2ملسمو ٤۸/۳ )989( )٤۲(.

 يراخبلا :هجرخأ ١99/1 )0855(« ملسمو ۱۵۳/۲ )۲۰۹۷( )٦۷(.

 ٤- يقهيبلاو ء(۳۲) دواد وبأ :هجرخأ ١/١١1 يذمرتلا هركذي ملو .



 S2 بقآلا باتك د

V4پايو ِهِباَرَشَو هِماَعَطل ُهئيِمَي لعجي َناَك لَك هللا لوسر نأ : انهو ةصفح نعو -  

 .هريغو يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور .َكِلَذ ىّوِس اَمِل ُهَراَسَي َلَعْجَيَو

 ْمتاَضَوَت ادو ءْمُتْسِبَل اًذِإ» :َلاَق لک هللا لوسر نأ : هإلط ةريرُه يبأ نعو -

 . حيحص دانسإب يذمرتلاو ET «حیحص ثيدح (ْمُكْنِماَيأب اوؤَدْباَق

 تأ م هاها رجلا یتا «ئنم ىتأ لک هللا لوسر نأ : هظ سن نعو 5

 ولالا فاو نَمْيَألا ِهِبِناَج ىَلِإ َراَسأو «ذح» : ٍقاَلَحلِل لاق مث ١ ءرحنو وب لزم

 ا

SS E CE EA E IT ET 

 ا اطا اظ ّيِراَصْنألا ٌةَحْلط ا اف
 هس ري س<

 .«ٍساّنلا نيب هْمِسْقا» :َلاَقَ ةَحْلَط اَبَأ ُءاَطْعْأَف ُهَقَلَحَف .؛قِلْحا»

® ® 

 .دحاو ىنعملاو ةفلتخم ظافلألا )١1777( يذمرتلاو )٤۱٤١(« دواد وبأ :هجرخأ ٥-

 . يراخبلا هركذي ملو .0777)و (۳۲۳) (۱۳۰۰) ۸۲ ٤/ ملسم :هجرخأ 0-67





 ماعلا ابدل باتڪ ا

 اد بدأ باتك ٣

 هرخآ يف دمحلاو هلوأ ىف ةيمستلا باب ٠

 لکو هللا ٌمَس» لب هللا لوسر يل َلاَق :َلاَق ءو ةملَس يبأ نب َرَمُع نعو-۷

 مسا ٍرُكْذَيلَ مُكدَحَأ لآ اًذِإ» : ي هللا لوسر َلاَق :تلاق ءار ةشئاع نعو 4-2 هل

 (هَرْخآَو ُهَلَوأ هللا مسب :ٌلُفَيْلَك ءوِلَّوُأ يف ىَلاَعَت هللا مسا َرُكْذَي نأ َيِسَن ناف ءىَلاَعَت هلل

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور

 لَجّرلا لحد اَذِإ) :ٌلوقي يب هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق هن رباج نعو -49

 ْمُكَل كيم ال :وياَحْضَأل ْناَطْيَّشلا َلاَك مام َدْنعَو ءولوُخُد َدْنِع ىَلاَعَت هلا َرَكَذم هی
 ؛َتيِبَملا ُمُتْكَرْدأ :ْناطْيَّشلا َلاَق ءوِلوُخُد َدْنِع ىَلاَعَت للا ٍرْكْذَي ْمَلَك َلَكَم اَذِإَو ءَءاَشَع الو

 .ملسم هاور ؛َءاَشَعِلاَو َتيبَملا مُتْكَرْدأ :َلاَق ِوِماَمْط َدْنِع ىَلاَعَت هللا رگذي مَ ادو

 ْعَضَن ْمَل ءًاماَعط ب هللا ٍلوُسَر َّعَم اًنْرَضَح اَذِإ انُك :َلاَق هل َةَمْيَدحح نعو -۰

 ٌةَيِراَج ثءاَجَف ءًاماَعَط هرم ُهَعَم اَنْرَضَح اَنِإَو هدي َّعَضَي لكي هللا ُلوُسَر ادبي ىَّنَح ائيِديأ
 هو 0002 :

 ًءاج مث ءاهِدَيب اڪ هللا لور AF ءماَعطلا يف اَمَدَي ٌعَضَتِل ْتَبَهَذَ عفت اهناک

 .(۲۹۹) ثيدحلا رظنا -۷

 )۱۸٥۸(. يذمرتلاو )۳۲٣٤(« هجام نباو )۳۷٣۷(« دواد وبأ :هجرخأ -۸

 .(۱۰۳) (۲۰۱۸) ٠١8/5 ملسم :هجرخأ -4

 .(۱۰۲) (۲۰۱۷) ۱۰۷/٦-۱۰۸ ملسم :هجرخأ -۰



emكف  
 ْنأ املا لجتش نابل ّنإ» : ل هللا ُلوُسَر َلاَقَك ودّيِب َّدَحأَك ءٌمفْذُي اَمنأک َيِباَرْعَأ

 ءاَمِدَيِب ثتذَحأف ؛ اه لَكَ ةيراجلا وهب ءاج هنو وع ىلا هلا مسا َرَكْذُي ال

 م 505 3 وِدّيِب يفت يِذَلاو ودي ٌتْذخأَت وب د َلِحَتْسَيِل يبارعألا اذهب َءاَجَف

 هاور .لَكْأَو لا هللا مسا رد مث د هاَمُهْيَدَي

A ETE ۷۳۱ًاَسِلاَج ةا هلل لب 0 هذ يباحصلا مم : 

 :َلاَق ءويِف ىَلِإ اَهَعَقَر اّمَلَك < e د رمال سال «لُكأَي لجرو

 EH ُهَعَم ٌلكاَي ناطْيَشلا َلاَّو اَمه : لاق مث ب يتلا َكِحَضَم ُهَرِخآَو ُهَلَوأ لا مشب
 ر ےب 4

 E هأور وطب يف ام َءاَقَتْسا هللا مسا َرَكَذ

 ْنِم ٍةَّنِس يف ًاماَعط ُلُكأَي يي هللا لوسر ناك :تلاق ءار ةشئاع نعو -1
 ىَمَس ْوَل ُهّنِإ امأ» : ةي هللا لوسر َلاَقَف .ِنْيَتَمْقْنِب ُهَلَكْأَك ءٌيِباَرْعَأ َءاَجَف ءوباَحْصأ و و

 . (حيحص نسح ثيدح» :لاقو « يذمرتلا هاور «ْمُكاَمَكَل

 هلل ُدْمَحْلا» :َلاَق ُهتدِئاَم عقر اَذِإ ناگ هلي ّيبنلا نأ : نللَط ةَماَمُأ ىبأ نعو 73

 هاور هاَنّبَر ُهْنَع َىَنْفَتْسُم الو عٌدَوُم الو «َيِفْكَم َرْيَغ ل

 .يراخبلا

 ماع كا : لك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هلو سنأ نب ٍذاعم نعو 4
 دار ف يف

 اَم هل َرِفَغ ق و ينم لوڪ ربع نم هبَِرَرَو ءاَذَه ينم يلا ٿ هلل َُدْمَحلا :لاقق

 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلاو دوا هاور هوند ْنِم دق

 . هحدم بابحتساو ماعطلا ٌبيعَي ال باب ١

 ُهاَهَتْشا نإ ءطَق ًاَماَعَط يي هللا لوسر َباَع ام :َلاَق هو ةريرُه يبأ نعو -

 هيلع قفتم . گرت هَهِرَك ناو هلك

 .(۱۰۱۱۳) «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو «(7174) دواد وبأ :هجرخأ ١

 .(م 1808) يذمرتلاو )۳۲٣٤(« هجام نبا :هجرخأ -۲

 .(0508) ٠١57/1 يراخبلا :هجرخأ -۳

 ثیدح» :لاقو .(7458) يذمرتلاو 75805(2) هجام نباو «(5077) دواد وبأ :هجرخأ 5

 .«بيرغ نسح

 .(۱۸۸)و (۱۸۷) ١5/5 )5١54( ملسمو 0409(2) ٩1/۷ يراخبلا :هجرخأ ٥-



CB a 
 ع0 5 8251 ع 2000 اس 3 0

 «لخ الإ انَدْنِع ام :اولاقف «مذألا هَلْهَأ َلَأَس ةي ىبنلا نأ : هيَ رباج نعو 5

 رطفي مل اَذِإ مئاص وهو ماعطلا رضح نم هلوقي اَم باب ٠7
 بجيل ْمُكَدَحَأ يعد اًذإ» : ةي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل ةريره أ نعو -۷

 .ملسم هاور «ْمَعظَيْلَك ًارِطْفُم ناگ ْنإَو ‹ٌلَصيْلَق ًامْئاَص ناگ ناق

 . كاي : «ٌْمَمظيْلَق» ىنعمو عديل :(َلَصُيِلَف» ىنعم :ءاملعلا لاَ

 هريغ هعبتف ماعط ىَلِإ يعد نم هلوقي ام باب ٠
 هَل ُهَعنَص ماَعِطِل لكي َىِبَّنلا لُجَر اعد :َلاَق هذ ّيرْدَبلا دوعسم يبا نع -۸

 نك ءاَنعَم اذه نه: يللا لاق بالا عب اف «ٌلُجَو مهب «ٍقَسْمَح سماح
 .ْيَلَع ٌقفتم . هللا َلوُسَر اي هَل ندا لب :َلاَف َمَجَر ٌتْفِش ْنِإَو هَل نات ْنأ َتْفِش

 هلكأ ءيسي نم هبيدأتو هظعوو هيلي اًمِم لكألا باب 4

 لك هللا لوسر رج يف ًامالُغ ُتْنُك :َلاَق يڪ ةّملَس يبا نب رمع نع -۹

 ءىَلاَعَت هللا مس الغ ي : هيلي هللا ٌلوسر يل َلاَقَق ٍةَمْحَّصلا يف ٌلشيِطَت يِدَي ْتَناَكَو

 ىَلِإ دتمتو كرحتت :هانعم ءتُْحَت نم ةانثم ٌءاي اهدعبو ءاطلا رسكب «شيطت» :هلْؤَق

 قلا ياو

 دِلاَمِشِب ةي هللا ٍلوُسَر َدْنِع لك ًالُجَر نأ : هنو عّركألا نب ةملس نعو ٠١-

 اَمَك !ًرْبكلا الإ ُهَعَنَم ام !«َتْعطَتْسا ال» :َلاَث . ٌعيِطَتْسأ ال :َلاَق ؛َكِنيِمَيِب لُك» :َلاَقَق

 .ملسم هاور .هيِف ىَلِإ اَهَعَقَر

  "5ملسم :هجرخأ ١١6/5 )۲۰۵۲( )١55(.

  -۷ملسم :هجرخأ 197/5 )۱٤۳۱١( )1١5(.

 .(۱۳۸) (۲۰۳۹) ٦/ ۱۱١ ملسمو «(۲۰۸۱) ۷٦/۳ يراخبلا :هجرخأ 4

 .(۲۹۹) ثيدحلا رظنا -229

 )١69(. ثيدحلا رظنا -32

0 8A 



Cm?نيحلاصلا ضاير  

 امهوحنو نيترمت نيب ٍناَرِقلا نع يهّتلا باب ٠.
 هتقفر نذإب الإ ةعامج لكأ اّذِإ

 َرْمَت اَنْقْزُرَف ؛ رولا نبا عَ وس مَع اتباصأ :َلاَق كت نب نيك وعمال
 ىَهَن هل ىلا ناف ءاوُنِراَقُت ال :ُلوُقِيَك «ّلُكأَت نحنو انب رمي او رمع نب هللا دبع َناَكَو
 .ِْيَلَع فتم .هاَحأ ُلُجّرلا دوامي ْنأ الإ :ُلوُقَي م ءناَرِقلا نع

E EGE 

 ٌلوسر اَي 0 رو تا : و برح نب ٌَنِشُْحَو نع -۲

 ىَلَع اوُعِمَتْجاَف» :َلاَك . ْمَعَن :اولاق هور ْمُكلَعَلَس ل

 قل وُبَأ هاور ديف ْمُكَل ُكَراَُي شا مسا اوُركْذاَو ْمُكِياَعَط

 ةعصقلا بناج نم لكألاب رمألا باب ٠7

 اهطسو نم لكألا نع يهنلاو

 . قبس امك ِهْيَلَع قفتم كيلي امم ُلُكَو» : لكي هلوق

Ver؛ماَعطلا َطَسَو ٌلِزْنَت ُةَكَرَبلا» :َلاَق كك ئبنلا نع ا نما نبا نعود  
 2 و -

 ثيدح)» :لاقو «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور (دطسَو ْنِم اولُكأَت لَو ‹هیتفاح ْنِم اولُكَف

 . (حيحص نسح

Vُءاَّرَعلا :اًهَل ُلاَقُي ٌةَعْصَم لكي بلل ناگ :َلاَق هياط رسب نب هلا دبع نعو - ٤ 
 ريغ مضر و ي 2 022 د ی أ اَمَلَك رو 9

 درث دقو :ىنعي ؛ةَعَِصَمْلا كليب َىِتأ ىحضلا اودَجْسَو اًوَحض اكل هناجر هذا اهلي

 :ريثألا نبا لاق )٠8١45( )٠٥١(. 5 ملسمو 04575(«2) ٠٠١٤/۷ يراخبلا :هجرخأ -۱

 يرزي كلذو ءًاهرَّش هيف نأل ؛هنع ىهن امنإو «لكألا يف نيترمتلا نيب نرقي نأ وهو»
 .57 /4 ةياهنلا .٠ . . هقيفرب ًانبغ هيف نأل وأ ؛هبحاصب

 .(9985) هجام نباو .("1755) دواد وبأ :هجرخأ -۲

 يف يئاسنلاو )18١06(« يذمرتلاو «0771) هجام نباو «(۳۷۷۲) دواد وبأ :هجرخأ -۳

 .(51/557) «ىربكلا»

 ٤- هجام نباو «(۳۷۷۳) دواد وبأ :هجرخأ )۳۲۹٣۳(.

 )١( ثيدحلا رظنا )۲۹۹(.



 ماعطلا بدأ باتك -۲

 و 1
 ؟ةَسلجلا هه ام :يبارعأ أ َلاَمَك . ل هللا وسر امج اوُرْثَك امف < اقع لا اًهيف

 هللا ٌلوسر َلاَق مث «ًاديِنَع ًاراّبَج بج ينمي م او امرك ادب ينل هلا ناد :لک هللا لوسر

 .ديج وانساب د ادو هاور «اهيف ُكَراَبُي اهَتَوْرَذ اوُعَدَو ءاَهْيَلاَوَح ْنِم اولگ» :

 .اهمضو لاذلا رسكب اًَهاَلْعَأ :«اهتّوُرْؤ»

 ًاثكتم لكألا ةيهارك باب .4

 الد : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل هللا دبع نب ِبْهَو َةَفْيَحُج يبا نع -6

 ۰ . يراخبلا هاور ؟ًائِكّتُم

 دارأو :َلاَق ءهتحت ِءاَطِو ىَلَع ًادِمَتْعُم ٌسِلاجلا َرُه :انُهاه ئكّتملا : ٌىباَطَحلا لاق

 EE دير رك لفك نر اقولاو ءاطولا ىلع دقي

 َرُه َىَكَتْمْلا نأ ىَلِإ ُهُرْيَغ راشأو بالا مالك اَذَه .َةَعْلُب َلُكأَيَو ءائِطوَتْسُم ال

 .ملعأ هللاو هبْنَج ىَلَع لْياملا

 هاور .ًارْمَت لكي ًايِعْفُم ًاسِلاَج لب هللا لوسر ٌتْيَأَر :َلاَق هذ سنأ نعو 5

 تسب
 يقاس ُبِصْنَيَو «ضرألاب لَا ُنِصْلُي يِذَّلا َرُه :«يِعْقُملاد

 عباصأ ثالثب لكألا بابحتسا باب -۹

 اهقعل لبق اهحسم ةهاركو ؛عباصألا قعل بابحتساو
 اهلكأو هنم طقست يتلا ةمقللا ذخأو ةعصقلا قعل بابحتساو

 اهريغو مدقلاو دعاسلاب قعللا دعب اهحسمو

 الث اما ْمُكَدَحَأ لگا اإ : ایی هللا : َلاَك او سابع نبا نع - 741
 م اقلب ذآ اقلب یک ر ءاَصَأ حَسْمَ

 ٥- يراخبلا :هجرخأ ٩۳/۷ )٥۳۹۸(.

  3:35ملسم :هجرخأ ۱۲۲/۲ )۲۰٤٤( )۱٤۸(.

  _- ۷يراخبلا :هجرخأ ٠۰٦۹/۷ )٥٤٥٦(« .)°1۳)و (1۹) )7)۳ 1 ملسمو

 )١( ننسلا ملاعم :رظنا ٠٠٠/٤.



 :لاقو «ةفحصلاو عباصألا قعلب رمأ اب هللا لوسر نأ : هلڪو رباج نعو -4

E 

 ظِبْلَك اَمْذُحايْلَك ءْمُكِدَحأ ُةَمْقَل ْتَمَكَو اإ :َلاَك ا هللا لوسر َّنأ :هنعو 6٠
 ىَّنَح ليدنملاب ُهَدَي ْحَسْمَي الَو ءناطْيّشلِل اَهْعَدَي اَلَو ءاَهْلُكْأَيْلَو .ىذأ ْنِم اهب َناگ ام
 .ملسم هاور ؛ُةَكَرَبلا ِهِهاَعَط يأ يف يردي ال هنا هَعِباَصأ َّنَعْلَي

 ِءْيَس لک کک ُدْضْخَي َناَطْيَّشلا َّنإ» :َلاَق ل هللا لوسر َّنأ :هنعو ١

 ناگ اَم ظلك اَهْذُحاَيْلَ ْمُكِدَحأ ُهَمْقَل ْتْطَقَس اًذإف ءوِماَعْط َدْنِع ُهَرْضْحَي ىح وناس ْنِم

 يردي ال ْقَمْليْلَك عر اذإف ءِناطْيَّشلل اَهْهَدَي اَلَو اَهْلُكأَيِل َمُث ىذا ْنِم اه
 .ملسم هاور ؛ُةَكَرَبلا هواعط يأ يف

 ُهَعباَصَأ ّقِعَل «ًاماَعَط َلَكأ اَذِإ يب هللا لوسر َناَك :َلاَق ءهيَض سنأ نعو -۲
 ءاَهْلُكاَيلَو ءىذألا اهنع ظمْيْلو ءاَمْذُحاَيِلَك الك مُكدَحا ُةَمقُل ثطقس ام :لاقو «َتالَّنلا

 دك يدل :لاقو َدَعْصَقلا َتْلْسَت نأ انّرَمأو ؛ناَطْيَّشلِل اهْعَدَي الو

 . ملسم هاور «ُةَكَربلا

 نالا تس ا ءوُضْولا نع اظ 5 ًارباج لأس هنأ :ثراحلا نب ديعس نعو -۴
 ْمَل ُهاَئْدَو نحن اذإف ءًليلق الإ ماعلا كلَ لم دت ال هيلي بنا َنَمَر انك دَك ءال : َلاَقَق

 :ىراخلا اور“ EA ليوا ال

 ماعطلا ىَلَع يديألا ريثكت باب ٠
 قئالثلا يِفاك نينثالا ُماَعَط» : ةا هللا لوسر َلاَق :َلاَق «هيذ ةريره يبأ نع 4

 .ِّيَلَع قفتم «ةعبرألا يفاك ٍةَئاَكَنلا ٌماَعَطو

 .(۱۳۲) (۲۰۳۲) ۱۱٤/٦ ملسم :هجرخأ -۸

 .(۱۳۳) (۲۰۳۳) 1١5/5 ملسم :هجرخأ -۹

 ١١5/5 )۲۰۳۳( )۱۳٤(. ملسم :هجرخأ 6

 )١55(. ثيدحلا رظنا ١-

 .(١5ا) ثيدحلا رظنا _- ۲

 ٠١/1 )٥٤٥۷(. يراخبلا :هجرخأ  ا/ه*

 .(055) ثيدحلا رظنا -15



ED ا 

 يِفْكَي ِدِحاَولا ُماَعَط» :لوقي ال هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَك هل رباج نعو ٠

 .ملسم هاور «ًةيناَمَلا يِفُكي ةَعَبرألا ُماَعَطَو «ةَعَبْرألا يِفْكَي نيالا ُماَعَطَو نيالا

 ءانإلا جراخ ًاثالث سفنتلا بابحتساو برشلا بدأ باب ١-

 ءانإلا ةرادإ بابحتساو ءانالا ىف سْمَّتَّتلا ةهاركو

a 

 . ءانولا جراخ سفنتي : ىنعي

 ٍبْرُشَك ًادِحاَو اوُبَرْشَت اَل» :ِِلكي هللا لوسر لاق :َلاَق ءو سابع نبا نعو 6
 olor o39 ole > ol r 4 م لر 9ر 9 07 ت

 «ْمُتْعَفَر مثنأ اَذِإ اوُدَمْحاَو ْمَتْبِرَش مثْنأ اَذِإ اوُمَسَو ءٌتالْثَو ىتنم اوُبَرْشا نکو ءريِعَبلا

 1 .«نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور

 ِهئيِمَي ْنَعَو ءءامب َبيِش دق ِنَبلِب َيِتَأ لكي هللا لوسر نأ : هلو سنأ نعو - ۷۹

 َنَمِيَأْلا» :لاقو «يبارغألا ىطغأ م ترش « هنلط ركب وثأ وراسي ْنَعَو ٌىباَرْعَأ

 .ِهْيَلَع قفتم ؛َنَميَألاَف

 . طلح :ْيأ «بيِش» :ِهلْوَق

 ْنَعَو ُهْنِم َبِرَشَك «بارشب يت ال هللا لوسر نأ : هنو ٍدعس نب لهس نعو - 7۷1۰

 َلاَقَق «؟ءالؤه شا ْنأ يِل ْنّذَأَتأ» :مالُعلل َلاَقَف ءَحاَيْشأ ِهِراَسَي ْنَعَو الغ ِهْيِبِمَي هيمي

 لغ قفتم . وي يف هي هللا لوس هلك E سفك كال ىللاو ال : ماعلا

 ٠١ ثيدحلا رظنا )٥٦٤(.

 .(۱۲۳) (۲۰۲۸) 1١١١/5 ملسمو ١57/1 )٥٩۳۱(« يراخبلا :هجرخأ -5

 .فيعض ثيدح وهو ««بيرغ ثيدح» :لاقو )١18485( يذمرتلا :هجرخأ _-۷

 .(50) (5519) ١56/١ ملسمو ١577/1 )٥٦۳۰(« يراخبلا :هجرخأ ۸

 ١١5/5 )۲۰۲۹( )۱۲٤(. ملسمو .(7707) ۱٤٤/۳ يراخبلا :هجرخأ -48

 .(054) ثيدحلا رظنا -3



rناتاشا شن  
52 

 . او سابع نبا وه مالغلا اذهو .ُهَعِضَو يأ 37 : هلك

 اهوحنو ةبرقلا مف نم برشلا ةهارك باب ١.

 ميرحت ال هيزنت 3 ةهارك هنأ نايبو

 ِثاَنِيْخا نع و هللا هر :َلاَق هن ل 7

 هل ى اهتم ترو ٠ اهعاوفأ وسكت نأ ٍةَيِقْسَألا

 ِءاَقّسلا يف ْنِم َبَرْشَي نأ ةا هللا لوسر یھت :َّلاَق « هنألط يا

 ّىَلَع لخد :تلاق ءو ٍتباث نب َناَّسَح ٍتخأ ٍتباث ِتنب َةَسْبَك ٍتباث مأ نعو -
 :يذمرتلا هاور .هتعطَقَ اهيف ىَلِإ ُتْقَك اما دقلم ةر يف ْنِم برك كي هلا لوسر

 . حيحص نسح ثيدحاا :لاقو

 نع هَنوُصَتو وب كيتو ع هللا لر عر طنختلا“ اًهْنَعَطَق او

 لضفألا نايبل ناقباسلا ناثيدحلاو «زاوجلا نايب ىَلَع ٌلومحم ثيدحلا اذهو .لاَّدِتْبالا

 .ملعأ هللاو «لمكألاو

a e ۴۳ 

 يتقن نو كنزا اا 0 ا :َلاَقَف e 5 َلاَقَف
 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور كيف ْنَ اإ َحَدَقلا ِنبا» :َلاَق ؟ٍدحاَو

 و ٩۹س

 .هيف ّحَمْنُي ْوَأ ءانإلا يف َسّمتَتُي نأ ىهن لكك يبنلا نأ :اهيو سابع نبا نعو -76 ت مري م
 . (حيحص نسح ثيدحاا :لاقو ‹يذمرتلا هاور

 - يراخبلا :هجرخأ / ١55 )5555(, ملسمو 5/1١١ )۲۰۲۳( )١11(.

  -۲يراخبلا :هجرخأ ۷/ ٠٤١ )٥1۲۷(.

 .«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو (۱۸۹۲) يذمرتلاو )۳٤۲٩۳(«. هجام نبا :هجرخأ 57
 .(۱۸۸۷) يذمرتلا :هجرخأأ ٤-

 .(1884) يذمرتلاو «(۲۹٤۳)و (1454) هجام نباو .(۳۷۲۸) دواد وبأ :هجرخأ -”6

 ٤/ ٠١. ةياهنلا .خسو وأ نبت وأ بارت :يأ (1)



er) 5500 

 ًامئاق برشلا زاوج نایب باب 4

 ًادعاق برشلا لضفألاو لمكألا َّنأ نايبو

 ش لا ا

 .ْمِئاَق َوُهَو َبرَسَف مرمر ْنِم هلي ََِنلا ُتْيََقَس :َلاَق اڪ سابع نبا نعو ۷٦ ١-

 ءامئاق َبرَشَف ةبحرلا باب هلو لع یتا : لاق «هنللو َةَرْبَس نب لالا نعو -۷

 .يراخبلا هاور .ُتْلَعَف ينوُمُتيَأَر امك َلَعَف ةي 4 هللا لوسر ٌثْيَأَر يئإ : لاقو

 ‹يشمن ُنْحَنَو لكأت هب هللا لوسر ٍدهع ىَلَع انک :َلاَق ءا رمع نبا نعو -۸
 ي

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو ‹يذمرتلا هاور . مايق ن ٌنحَنو برشنو

 كَ هللا لوسر تيأر :َلاَق هنو وَّدَج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نعو -28

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .ًادعاّقو ًاَمِئاَق برشي

 امِئاَق لُجَّرلا َبَرْشَي نأ ىه هنأ :هلك ئبنلا نع هل نما ناو 16

 :هل اور يقر ك ارا ُتَبْحَأ وأ  ٌرَشَأ َكِلَد :َلاَق ؟ٌلُكألاف : ِسّنَأل الم لق :ةداتق

i 

 ْمُكْنِم ٌدحا ٌنَبَرْشَي اَل» : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل ةريره يبأ نعو 0١

 .ملسم هأور 'ئَقَسَيْلَك ي ین ْنَمَف :ًامِئاَك

 .(۱۱۷) (۲۰۲۷) ۱۱۱/۲ ملسمو )۱٩۳۷(« ۱۹۱/۲ يراخبلا :هجرخنأ -5

 .(0510) ۱٤۳/۷ يراخبلا :هجرخأ 17

 حيحص نسح ثيدحا) :لاقو )188٠0(. يذمرتلاو (TT°1)» هجام نبا :هجرخأ - ۷۸

 .(نسح ثيدح» :لاقو (۱۸۸۳) يذمرتلا :هجرخأ -۹

 .(5١١)و(18054١1١1()51) ١١١/5 ملسم :هجرخأأ -۰

 1١١)5055( )١١5(. /5 ملسم :هجرخأ 2١

 )١( ثيدحلا رظنا )75(.



cmنعاس شا  
 ًايرش مهرخآ موقلا يقاس نوک بابحتسا باب 6

 هاور ابر ْمُهَرِخآ موقلا يقاس» :َلاَق لک ٌيبنلا نع « هنو ةداتق يب نع _- ۲
 . (حيحص نسح ثيدح) :لاقو . يذمرتلا

 ريغ ةرهاطلا يناوألا عيمج نم برشلا زاوج باب ١-

 نم مفلاب برشلا َوُهَو - عركلازاوجو ةضفلاو بهذلا

 لامعتسا ميرحتو دي الو ءانإ ريغب هريغو رهنلا

 لكألاو برشلا يف ةضفلاو بهذلا ءانإ

 لامعتسالا هوجو رئاسو هلا

VYءهِلْمأ ىَلِإ ٍراَّدلا َبيِرَق ناگ نم َماقف ٌةاَلَّصلا ٍتَرَّضَح : لاق « هل سنأ نعو -  
 ةف طبت نأ هح تلا عصف راجح ڻي بضْخَم ها هلل لوسر یتا موق يقو

NSةياور هذه هوهُيَلَع قفتم .ةدايزو َنيِناَمَت :َلاَق ؟مُْنُك مك :اولاق .ْمُهَلُك م  
 . يراخبلا

 عمو ا

 ب E ٌرظْنأ تلعَجَف :سنأ لاق .

 ْنِم روت يف َءاَم هَل انج َرْخأَف هلك ّيبنلا اتات :َلاَق بلڪ ديز نب هللا دبع نعو ٤-
 . يراخبلا هاور .ًاَضَوَتَق رفض

 وهو «حدقلاک : رْوَّتلا»و :نفاحتلا رهو ءاهرسك زوجيو «داصلا مضب : «رفصلا»

 .قوف نم ةانثملا ءاتلاب

 يذمرتلاو :(71754) هجام نباو ا (۳۱۱) (1۸۱) ۱٤۰/۲ ملسم :هجرخأ -۲

 .(5851/) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(,/)

  _- ۳يراخبلا :هجرخأ ١/ ٠١ )۱۹۵( وا٦ )۲۰۰(« ملسمو ۷/ ٥۹ )۲۲۷۹( )٤(.

 .(۱۹۷) 5١/١ يراخبلا :هجرخأ ل5

 . ۲٠۸/۲ ةياهنلا . هيف ةَعَّس عم رعقلا بيرقلا :حارحرلا ()



 ا اطلالات ها
 ءراَصْنألا ني لج ىلع لك ه8 هل لوس نأ : هنض رباج نعو ٥-

 اَلإَو ٍةَنَم يف َةَلْيَللا ذه كاب ٌءاَم َكَدْنِع ناگ ْنِإ» : رال هللا لوسر َلاَقَف هل اص

 . يراخبلا هاور "ارگ

 .ةبرقلا :«ٌنشلا»

 برشلاو «جابيدلار ريرخلا ن اَناََ لب ّيبنلا نإ :َلاَق لو ةفيذح نعو 5

 .هْيَلَع ٌقفتم ةرخآلا يف ْمُكَل يهو ءال يف هَل يه» :لاقو ؛ٍةّضفلاو هَذا ةينآ يف

 ٍقَّضِفلا ةينآ يف ُبَرْشَي يِذَّلا» :َلاَق هك هللا لرش نأ : انو ةملس مَآ نعو -۷

 .ِْيَلَع ٌقفتم «منهَج َراَن ِهْيظَب يف ٌرِجْرَجُي امنا
 .ٍبَمَّذلاَو ٍةّضِفلا ةبئآ يف ُبَرْشَي وأ ُلُكأَي يِذَّلا ّنإ» :ملسمل ةياور يفو

 ارات ِهِيَظَب يف ٌرِجْرَجُي اَمّنِإَ َقَّضِف ْوَأ ٍبَمَد ْنِم ِءانإ يف َبِرَش ْنَم» :ُهَل ةياور يفو
 يا ۾

 ص

 .(0517) ١57 /۷ يراخبلا :هجرخأ الاله

 1١5/5 )۲۰۹۷( )٤(. ملسمو )٥۸۳۲(« ۱۹۳/۷ يراخبلا :هجرخأ ٩-

 .(۲)و (۱) ١4/5 )۲۰٠۰۵( ملسمو ١47/17 )٥٦۳٤(« يراخبلا :هجرخأ -۷

 )١( ةياهنلا . ءانإب الو هفكب برشي نأ ريغ نم هيفب ءاملا لوانت :يأ ٠١٤١/٤ .





 هندف ٠ ساّبْللا باتك -؟

 رضخألاو رمحألا زاوجو ؛ءضيبألا بوثلا بابحتسا باب .۷

 ناتكو نطق نم هزاوجو ءدوسألاو رضصألاو

 ريرحلا لإ اهريغو فوصو رعشو

 كيد وقل شالو اترو کوس یروپ اسال کی الرا دم مدا یی :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 رکیقت لیپرسو ّرَحْل مڪر لیپرس کک ٌلَعَجَو» ا لاقو «عمج :فاّرعألا] €

 ۰ ۸١[ :لحتلا] ڪا

 ؛ َضاّيَبلا مُكبايث ْنِم اوُسَبْلا» :َلاَك ا هللا لوسر َّنأ :ان#و سابع نبا نعو -۸

 ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد وبا هاور ؛ْمُكاَنَْم ايف اوُنمَكَو مكا ريَ ْنِم اهنا
 . ؟حيحص نسج

 ٌرَهظأ اَهْنِإَف ؛َضاَيَبلا اوُسَبْلا» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق «هيط ةَرُمَس نعو-۹

 .«حيحص ثيدح» :لاقو «مكاحلاو يئاسنلا هاور ْمُكاَنْوَم اَهيِف اونفكو ُبَيظأَو

 لح يف هار دقو عوير لكي هلا لوسر ناگ :َلاَث هيض ءاربلا نعو ۰
 .ْيَلَع ٌقفتم .هْنِم َنَسْحأ طق ايش تيار ام ءاَرْمَح
 .(445) يذمرتلاو «(74174) دواد وبأ :هجرخأ -۸

 .500 "04 /١مكاحلاو )۹1٤۲(« «ىربكلا» يف يئاسنلاو )۲۸٠١(. يذمرتلا :هجرخأ -۹

 .(11) (۲۳۳۷) ۸۳ /۷ ملسمو )٥۸٤۸(« ۱۹۷ /۷ يراخبلا :هجرخأ 2-238

 )١( ةياهنلا .ريصقلاو ليوطلا نيب :عوبرم ۲/ 1١9٠.



 نيحلاصلا ضاير 27

 َوُهَو ًةكمب ي ّيبنلا ُتيَأَر :َلاَق هل هللا دبع نب بر َةَفيَحم يبا نعو ١-
 عرخي ءٍلِئاَنَو حضات ْنِمَف هِئوْصَوِب لدا ع ا ْنِم َءارمح هل هَل ةَ يف حطْألاب

 ءپ و او ا ٍضاَّيَب ىَلِإ ٌرظْنأ يتاگ بارم لح هيلعو لک بتلا
 لا ىلع ي قالصلا ىَلَع َيَح : اشو ا لوقي ءاتهاَهو اتهاه هاف عبا
 .ِهْيَلَع ٌقفتم .عَنْمي ا اکا هودي لكي م ىلصف دقت ةَرَتَع هل ْتَّرِكَر

 .ةّراكعلا وحن :نونلا حتفب ةفر «ةزئعلا»

 نابوث هيلعو ةي هللا لوسر ٌتيأر :َلاَق « فط ّيمِنَنلا ةَعاَفر ةّتّمر تا نعو 7

 .حيحص دانسإب يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور .ناَرَضْخأ

 .ءادْؤَس ٌةماَمِع ْيلَعَو ةَكَم حن َمْوَي لَ كو هللا لوسر نأ : هط رباج نعو ۔- ۳

 . ملسم هاور

 هك هللا لوسر ىَلِإ ٌرْظْنَأ يئأك :َلاَق بط ِثْيَرُح نب ورمع ديعس يبأ نعو-٤
 . ملسم هاور .ِْيَمِتَك نيب اًهْيَقَرَط ىَحْرَأ ْدَق ُءاَدْؤَس ٌةَماَمِع هيلعو

 او ماع ةئلغو ه نداتلا طخ هلك هللا لرز نأ : هَل ةياور يفو

 ةَيِلوُحَس ضيب باَوْنأ ثالث يف الڳ هللا لوسر نق :تلاق ءات#و ةشئاع نعو -6
 .ِهْيَلَع ٌقفتم .ةَماَمع الو صيف اًهيِف َسْيَل ءِفُّسْرُك ْنِم

 لوكس ىلإ كش ٌبايث :نيتلمهملا ءاحلا مضو اهمضو نيسلا حتفب هر (ةّيلوَحَّسلا»

 . ٌنظُقلا :«فُسْرُكلاَو» ٍنمّيلاب ةّيرَ
 ٍرعَّش ْنِم لځرم ظْرِم ِّْيَلَعَو واَذَع تاذ ةي هللا لوسر جرخ :تلاق ءاهنعو -7

 . ملسم هاور .دّوسأ

 يراخبلا ظفل ٥٦/۲ )٠٠۳( )۲٤۹( ملسمو ,(777) 177/١ يراخبلا :هجرخأ _-۱

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو (۲۸۱۲) يذمرتلاو «(5075) دواد وبأ :هجرخأ _--۲

 .(401) (۱۳۵۸) ۱۱۲/٤ ملسم :هجرخأ -۴

 .(:ه8“)و )١1١١9( (fo) 4 ملسم :هجرخأ -ذ5

 ٥- يراخبلا :هجرخأ ۲/٩٩ )۱۲۹٤(« ملسمو 4/۳ (461) )4:(.

 .(31) )۲٤۲٤( ۱۳۰ /۷و (95) (۲۰۸۱) ١45/1 ملسم :هجرخأ -5



 سابقلا باتك “1
 ٌةروص هيف يذلا َوُه :ةلمهملا ءاحلاب (َلَحَرُملادَو ماسک وهو : ميملا رسكب «طّرملا»

 .ٌراَوْكَألا يهو ءلبإلا لاحر

 ءريسم يف ٍةَلْيَل اذ ا هللا لوسر َعَم ٌتْنُك :َلاَق « هئلط َةَبْعُش نب ةريغملا نعو _- ۷

 للا ةاَوْس یف یر دع َّسَمَق ِهيَلِحاَر ْنَع َلَرَتَق مَعَ :ٌتلق «؟۶ام َكَعَمآ» : يل لاق
 لم 015 ف و ها[ يره ر تاچ لا هوم ع 8 راد مه
 نأ ْعطَتْسَي ۾ «يفوص ْنِم ةّبج ويلَعو ههجَو لَسَعَف ءةَوادإلا َنِم ِهْيلَع تغّرفأف َءاَج مث

 21 عرس ےس ساس هه بع تع وا r دم هع هدو عاد ه + ت 9 صو رس مو

 مث ءدِسأَرِب حَسَمَو ِهَيَعاَرِذ لّسْعف ءةَّبجلا لفسأ ْنِم اَمُهَجَّرْخَأ ىّنَح اَهْنِم ِهّيَعاَرِذ جرخي
 . ِهّْيَلَع قفتم . اَمِهْيلَع حسَمَو «ِنْيتَرِهاط اَمُهَتلَخْدَأ ينإف اَمُهْعَد» :َلاَمَم ءوُيْفَخ َعَرنأل ٌتْيَوْهَأ f ۰ سم هش ما مل - وو9 ل نيل 2 - ا ت ر۹ م

 2 ہی س ر 0-7

 . ِنْيَمكلا ٌةَقْيَض هيما هج ِْيَلَعَو :ةياور يفو

 كوب ٍةَوْرَغ يف تنا ةيضقلا وله ناو يفو

 صيمقلا بابحتسا باب ۔۸

 . صيِمَقْلا كي هللا لوسر ىلإ بابتا ّبَحأ ناگ :تلاق ءاي ةَمَّلَس مَا نع -۸

 ج كيدحتا لاق و ىد او دوا هار

 رازإلاو 'مكلاو صيمقلا لوط ةفص باب 4

 كلذ نم ءيش لابسإ ميرحتو ةمامعلا فرطو
 ءاليخ ريغ نم هتهاركو ءاليخلا ليبس ىلع

 لك هللا لوسر صيف مک ناگ :تلاق ءاتو ةّيراصنألا ديزي ٍتنب ءامسأ نع -8

 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور . ْغْسّرلا ىَلِ

 هيل هللا رظن ْمَل ءالَيْخ ُهَبْوَت رج ْنَم١ :َلاَق لَك ىبنلا نأ : هو رمع نبا نعو -۰
 ع

 وغ س رک O م و 0 8 7 6 هد نوع عو سوس

 هل َلاَمَك ءهَدَهاَعَتَأ نأ الإ يِخْرَكْسَي يرازإ َّنِإ .هللا لوسر اي : ركب وُبَ َلاَقَف «ِةَماَيِقلا موي
 و ت 0-20 ا 4

 و 3

 .هضعب ملسم ىورو يراخبلا هاور «ءالَيُْخ ُهلَعْفَي ْنّمِم تسل كنإ» : ةه هللا لوسر

 .079) 1548/١ )۲۷٤( ملسمو :(0199) 187/17 يراخبلا :هجرخأ 417

 )1١9757(. يذمرتلاو «(5075) دواد وبأ :هجرخأ -۸

 .(018) ثيدحلا رظنا -48

  -۰يراخبلا :هجرخأ ٩/7770( ۷( ,2ملسمو ١547/5 )۲۰۸۵( )٤٤(.

 )١( ةياهنلا . صيمقلا ندر :ّمكلا ٤/ ۲٠١ .



 نيحلاصلا ضاير
YYسلا  

 ىلإ ٍةماَيِقلا َمَْي هللا رني ال» :َلاَك لكك هللا لوسر نأ : هيض ةريره يب نعو 1
 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ًارطَب هرازإ رج ْنَم

 «رانلا يِفَق ٍراْإلا َّنِم ِنْيَبْعَكلا َنِم لفْسأ اَم» :َلاَق لَك يبنلا نع ءهنعو 7
 .يراخبلا هاور

 قَماَيِقلا موي هللا ْمُهُمّلَكُي ال ٌةثالث» :َلاَق فل ّيبنلا نع هيض رذ يبا نعو - 97
 كالث لي هللا لوسر اهأرّقف :َلاَق ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو مهيب الو ءب ٌرظْني الر

ETEلبشُملا» :َلاَق ؟هللا لوسر اي ْمُه ْنَم !اوَرِسَخَو اوبا “ 
 .ملسم هاور «بذاكلا ٍفِلَحلاِ ُهَتَعْلِس ُقِفْبُملاَو نائملاو

 . «هَراَزِإ ليسُملا» :ُهَل ةياور يفو

 «ِصيِمَقلاَو رازإلا يف ُلاَبْسإلا» :َلاَق و ّيبنلا نع ٠ ءو رمع نبا نعو 145
 يئاسنلاو ا ااو ةَماَيِقلا َمْوَي و ْيَلإ هللا رظنب ْمّل َءالَيخ ًائْيَش َّرَج ْنَم ٍةِماَمِعلاَو
 . حيحص دانسإب

 ْنَع مالا ردي ت ار تتار لاف ءو مَِلُس نب رباج يَرُج يبأ نعو - ٥-
 : ٌتْلُك .للك هللا وسر :اولاق ؟اًَذَه ْنَم :ٌتْلُق هنت ُهْنَع اوُرَدَص الإ ًاعيَس ُلوُقَي ال ءويأَر
 ي يَ ُمالّسلا َكِيَلَع ٠ اللا كبل E :َلاَق - نرم هلا لوسي ماسلا لع
 يذلا هللا لوسر اًنأ» :َلاَق ؟وثلا لوسر َتْنأ :ُتْلق :َلاَك «َكْيَلَع ُمالّسلا :ْلُق ءىَتْوَملا

 مّ را ل

 اَذإَو كَل اًهَتَبْنَأ هوَ ُهَنوَعَلُ دق "وتس ماع كب َكَباَصَأ ادو َكْنَع هَنَسَك هتوعدف رض َكَباَصأ اَذِإ

 ١- ثيدحلا رظنا )51١6(.

 )٥۷۸۷(. 187 /۷ يراخبلا :هجرخأ -۲
 .(۱۷۱) )1١5( ۷۱/۱ ملسم :هجرخأ -۳
 هل «٤یربکلا»يفو ۲۰۸/۸ يئاسنلاو .075177) هجام نباو )٤۰۹٤(« دواد وبأ :هجرخأ -15

 .(ةالكد)

 ٥- يذمرتلاو ء(۰۸۷٤) دواد وبأ :هجرخأ )۲۷۲۲(.

 /؟ ةياهنلا .ًالايتخاو ًاربك كلذ لعفي امنإو «ءىشم اذإ ضرألا ىلإ هلسريو هبوث لوطي يذلا )١(
 كك

 .733/4 ةياهنلا .مومذم وهو هم الإ ًائيش يطعي ال يذلا :نانملا (۲)
 . 414/7 ةياهنلا .بدج ماع :ةنس ماع (۳)



 ي ي < م ا د ساّبْللا باتڪ ٣-

 .ّيَلإ ذَهْعا :ُتْلُق :َلاَق ٬كْيَلَ اَهدَر ُهَتَْعَدَك ءَكُتَلِحاَر ْتَّلَصَم وال وآ ٍرْفَك ضْرآِب تنگ

 ٌةاَش د 50 3 ادع ا هدعب ا اَمَق :َلاَق «ًادحأ 0 الد :لاق

 َكِلَذ نإ ءَكُهْجَو ِهْبَلِإ طِسَبْنُم َتْنَأَو َكاَحأ ملَكُت ْنأو ًاعْيَس يفوُرْعَملا ّنِم َنَرِقْحَت الو»

 َلاَبْسِإَو كابو ءِنيَبْعَكلا ىَلإَف َتْبَبأ ْنِإَف ءِقاّسلا يفض ىلإ َكَراَرِإ ْعَْراَو ءِيفوُرْعَملا َنِم

 ُمَلعَي ام َكَرْيَعو َكَمَعَش ٌؤُرْما نإَو ؛ةَليِخَملا بِحْي ال هللا َّنإَو .ةليخملا َنِم اَنت راّرإلا
 داسا يلمزتلاو دوا وبا اور الغ كلذ لاتو امنا ءويِف ُمَلْعَت اَمِب ُهَريعَت الك كيف

 . «حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو «حيحص

 0 ا وسام ال . لل 7 0

 لوسر هل لاق «هرازإ لبسم يلَصَي لجَر امنيب :لاق نط ةريره يبأ نعو -5

 عب A كامو ھم سو مل د ا ا O رع رق ماك 4ر o سو نال د

 هل َلاَمَف أًضَوَتَف ٌبَمْذا» :َلاَقَف ءَءاَج مث ءأَضَوَتَق َبَمَّذَق ءأَّضَوَتَف ْبَمْذا» : لک هللا

 7 ر سس م وع ا هر ت سل ه2 5 ر 9 ع ورا اخ 6 ع - 5 2

َصَي ناك هنإ» :َلاَق ؟هْنَع تكس مث ْأَضَوَتَي نأ ُهَتْرَمْأ َكَل اَم وللا لوسر اي :ٌلجر
 َوِهَو ىَل

3 

 ىَلَع حيحص دانسإب دواد وُبَأ هاور (ٍِلبْسُم ٍلْجَر َةاَلَص َلَبْفَي ال هللا ناو هَراَّزإ ُلِبْسُم

 .ملسم طرش

 ادر ی ا الج ناو بأ یتا + لاق اا وتاب نق نصوم ۷

 الجر َناَكَو :ةلظْنَحْلا نب ماهس هَل لاقي ل بسلا باَحص ذأ ْنِم لُجَر قْشَمدب ناک :َلاَق

 يتأي ىَّنَح ٌريِبُكَتَو ٌحيِبْسَت وه اَمْنِإَف ٌعَرَف اذإف ٌةاَلَص َوُه اَمّنِإ ءَساّنلا ٌسِلاَجُي اَمَّلَك ًادٌحَوَتُم
 و و هكر 2 IT ع

 رضت الو اَنْعَفْنَت َةَمِلَك :ءادردلا وُب هَل َلاَقَف ءءادرّدلا يبأ َدْنِع ٌنْحَتَو انب َّيَمَك ءُهَلْهأ

 يذلا ٍسِلْجَملا يف َسّلَجَق ْمُهْنِم ّلُجَر ءاَجك تمد هرس كي هلا لوسر تعب :َلاَ
 وُدَعلاَو ُنْحَت اَنْيََتلا َنْيِح اَنَْأَر َْل : هِبْنَج ىَلِإ ٍلُجَرِل َلاَمَك لكي هللا لور ويف سلخ
 ؟هِلْوَك يف ىَرَت في «يراًقِلا ماعلا ااو ءيّنِم اَهْذُ :َلاَقَك ءَنَمْطَو دال َلَمَعَ
 اعراف ءاسأب كلذ ىَرأ ام :َلاَقَق ءٌرَحآ َكِلذب َعِمَسَك .ُهُرْجأ لطب دق الإ ُهاَرأ ام : لا

 اَبأ ٌتْيَأَرَف ؛َدَمْحُيَو َرَجْوُي ْنأ ساب ال ؟هللا َناَحْيُس» :َلاَقَ ال هللا لوسر ٌعِمَس ىَّنَح

 ا
۶ 

 اا

\ 3 

 . مسام iT Zo ر هل ع يب رر هَ ا ا ر ی ی تح ipo هَ مو

 هللا لوُسَر ْنِم َكِلْذ َتْعِمَس َتنأأ :لوَقَيَو ويل ُهَسْأَر ٌْعَفْرَي َلَعَجَو «ٌكِلْذي رس ءادردلا

 ر n o9 هس sol A 2K ك هے ع 5 .ol .٠ ف نال

 رمف :لاق ويتر ىلع ّنكربيل لوقأل يإ ىَّنَح ِهْيَلَع ديوي لاز امف معن :لوقيف ؟كك
 4 ا ا ا

 هللا لوسر ابل لاق :َلاَق َكُّرْضَت و اًنعَمْنَت ةملك :ءادرَدلا وأ هَل َلاَقَق ا اب . ۰

 .يوونلا لاق امك ال فيعض هدانسإ نأ ىلع (778) دواد وبأ :هجرخأ -ك5

 . فيعض هدئسو )۸4°( دواد وبأ : هج رخأ - %۷



 دنا
 َرَخآ اموُي اپ رم مث .هاَهُضِبْقَي ال ِةَقَدَّصلاب ُهَدَي طِساَبلاك ٠ ليلا ىَلَع ُقِفْنُملا» : هلك
 لُجّرلا مِ : ل هللا لوسر لاق :لا رض الر اتع ةَ : ءادرّدلا وُبَأ هل لاق

 0 ا «لُجَعَق امْيَرُخ كَ َعََبم «!وِراَرإ ُلاَبْسِإَو هم ِهيمُج لوط الول !يدّسألا مي
 هل لام َرَحآ امي انب رم م .هْيَئاَس يفاصنأ ىلإ ٌةَرازإ َعََرَو یا ىلإ اني تک

 ْمُكَنِإ» :لوقي هلك هللا لؤسر تحس لاق رض هر تسل لا
 ةَماَش اس ْمُكْناَك اونوكت ین سال اوحِلْصأَو .ْمُكلاَحِ اوُحِلْضأَف < ,ْمُكياوخِإ یل َنوُمواَ »و

 الإ ءنسح وانساب دواد وبَأ هاور «شَُمَكلا اَلَو َسْحُملا بحي ال هللا نف ؛ سالا يف
 7 ليم هل: قوردل ْدَقَو ,"'اوِفيِعْضَتَو هِقيثوت يف اوفلتخاف رشب نب سيق

 ىلإ ِمِلْسُملا ُةَرْزإ» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَك ءنْييَط د ردا ن یا غو ۷۹۸
 نم افشا ناگ امف ِنْيَبْعَكلا َنْيَبَو ُهَنْيَب اَمِيِف - حاتم ال وأ جرح الو ءٍقاَسلا يفضي
 e ES ءراتلا يف َوُهَف ِنْيبْعَكلا

 «ًءاخرتسا يرارِٳ يفو ي هل هللا لوسو لغ ت تررم : :َلاَق ءو رمع نبا نعو 84

 : أر امك ُتْدرَق دز :َلاَق مث ُهيْعكَرَك كَراَرإ ْعَقْرا وللا دب اي :َلاَقَق
 .ملسم هاور .ِنْيَقاَّسلا ٍففاَضْنأ ىلإ :َلاَمَف ؟ن ّنيأ ىَلِإ :مْوَقلا ضْعَب َلاَقَ

 ت ي

Eموي هْبلإ هللا رظْنَب ْمَل َءالَيُخ 2 اليخ هب رج ْنَم» : زال هللا ٌلوسر لاق ا  
 :تلاق (ًارْبِش ا 1 َلاَك ؟َنِِلوُيِذب املا ةَمْلَس مَآ ْتَلاَقَف هةمايقلا
 2 .يذمرتلاو دواد ا هاور (َنْدِزَي ال ًاعاَرِؤ هَ هتيِخريَف» :َلاَق . ّنُهماَدقَأ ُفِشَكْنَت

 . (حيحص نسح ثيدحاا

 .(91/15) «ىربكلا» يف يئاسنلاو 20701/7) هجام نباو )5٠9(« دواد وبأ :هجرخأ -6
 ١58/5 )5١85( )٤۷(. ملسم :هجرخأ -4۹

 .(1771) يذمرتلاو «ءلوألا هرطشب (5085) دواد وبأ :هجرخأ -

 ءًاسأب هثيدحب ىرأ ام :متاح وبأ لاقو «نافرعي ال هيبأ نع رشب نب سيق :يراخبلا لاق )١(
 . تاقثلا ىف نابح نبا هركذو
 /۸ بيذهتلا بيذهتو «(5405) ۳۹۲ /۳ لادتعالا نازيمو “۲۷ ليدعتلاو حرجلا :رظنا
€ 

 .(0055) بيرقتلا رظنا . طقف (د) رجح نبا هل زمرو .هل ىور ًاملسم نأ دحأ ركذي مل (۲)



 سابقلا باتك ٣

 ًاعضاوت سابللا يف عفرتلا كرت بابحتسا باب ٠

 .بابلا اذهب نعت لَمُج شعلا ةَوُسَحَو عوُجلا لق باب يف يبس ذ

 ا سابللا 222 لم :َلاَق لک هلل لوسر نا : هڪ سنأ نب ذاعم نعو ١-

 لاح ي ىتح س رم ايوا موي وه > ىأ ْنِم هَرْيَكَي ًَ ٍقِئالَحلا دْؤَر ةمايقلا م ا هاد هْيَِلَع ٌرِدَقَي و مو هلل

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور اَهَسَبْلَي َءاَض ناَميإلا

 سابللا يف طسوتلا بابحتسا باب 2١

 يعرش دوصقم الو ةجاح ريغل هب يرزي اَم ىَلَع رصتقي اَلَو

 : ال5 هللا لوسر لاق :َلاَق بڪ وَّدَج نع ءويبأ نع «بيعش نب ورمع نع -
 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور هوِدْبَع ىَلَع ِهَمْعِن رَت ىَرُي نأ بحي هللا َّنإ»

 ؛لاجرلا ىَلَع ريرحلا سابل ميرحت باب 7

 ءاسنلل هسبل زاوجو ِهّيَلِإ مهدانتساو ِهَيَلَع مهسولج ميرحتو
 ؛ٌريِرَحلا اوُسَبْلَت اَل» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهكيو باشلا نب رمع نع - ٠

 . ِهْيَلَع قف ٌقفتم ِةَرِخآْلا يف ُهْسَبْلَي مل ايلا يف ُهَسِبَل ْنَم نك

 َقاَلَخ ال ْنَم ٌريِرَحلا ُسَبْلَي اَمّنِإ) :لوقي ا هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق ءهنعو - ٤

 ة هل َقاَلَخ ال ْنَم١ :يراخبلل ةياور 0

 سول 8.

 مل اًينذلا يف ٌريِرَحلا سبل ْنَم» : ةي هللا لوسر َلاَق :َلاَق « هيلو سنأ نعو 6

 نم ناميإلا لهأ ىطعُي ام ينعي :ناميإلا للح ىنعمو» :لاق )١48١( يذمرتلا :هجرخأأ ١-

 .اةنجلا للح

 ٣۲ - يذمرتلا :هجرخأ )۲۸۱۹(.

 ٠م يراخبلا :هجرخأ ۷/۱۹٤ )٥۸۳٤(« ملسمو ۱۳۹/۲ )۲۰۹۹( )١١(.

 )1١(. (5059) ۱۳۹/۲ ملسمو 08180(2) ١94 /۷و (458) ۲۰ /؟ يراخبلا :هجرخأ -85

 ١57/5 )۲۰۷۳( )5١(. ملسمو ,(0817) ۱۹۳/۷ يراخبلا :هجرخأ 8



 ل ل ا 556
 (ونيِمَي يف ُهَلَعَجَف ا لب هللا لوسر ٌتيأر :َلاَق « هو يلع نعو - مدك

 دواد وبا هاور «يتّمأ روُكُد ىَلَع ٌماَرَح نْيَده َّنإ» :َلاَق 4 دِلاَمِش يف ُهَلَعَجَف اَبَهَدَو

 ريرحلا سابل مرح : َلاَق ایک هللا لوسر نأ : هنذ هڪ يركشألا ىسوم يبأ نعو - مدا

 سو ندع ا :لاقو MS «يتّمأ رود ىَلَع بَهَذلاو

 ءَةَصِفلاَو بَهَّذلا ةينآ يف َبَرْشَن نأ هلك بلا اَناَهَن :لاق هل ةَقْيَدُح نعو - ۸۰۸
 . يراخبلا هاور .هْيَلَع سِلجَت ْنأو ءجاَبيّدلاَو ر ريرحلا ا ْنَعو «اهيف لگا نأو

E 

 a وسر ی صخر :َلاَق ؛هنذ ل

 ES ا
 لَو خلا اوُبَكْرَت ال» : 4 هللا لوسر َلاَق :َلاَق هلو ةيواعم نع 4٠

 .نسح دانتمإب هريغو واد وُبَأ ءاور. «نسخ فيذدح «2"”راَمْثلا

 . عاَبسلا ٍدوُلَج ْنَع ىَهَن هلك هللا لوسر 5 : هو هيبأ نع «حيلملا يبأ نعو - ۸۱۱

 . حاَحِص ديزاسأب ٌيئاسنلاو يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور

 هل ,«ىربكلا» يفو ١1١ /8 يئاسنلاو ,02545) هجام نباو )٤٠٥۷(« دواد وبأ :هجرخأ 85

 .(۷٤٤4)و (4555)و (4545)

 (44494) هل «(یربکلا» يفو 490١و ١5١/8 يئاسنلاو )۱۷۲١(. يذمرتلا :هجرخأ ما
 1 .(0٠46)و

 .(08710/) ١95 /۷ يراخبلا :هجرخأ -4

 .(۲۵) (۲۰۷۹) ١47/5 ملسمو ,(58179) 1١964 /۷ يراخبلا : هجرخأ
 .۲۲/۱ يقهيبلاو «(5174) دواد وبأو ٤ دمحأ :هجرخأ _ ١

 يفو ١7/17 يئاسنلاو .(” م و ۲ م ۱۷۷۰) يذمرتلاو )٤۱۳۲(« دواد وبأ :هجرخأ
 .(56ا/94) هل «(ىربكلا»

 زخلاب ديرأ نإو «مجعلاب هبشتلا لجأل اهنع يهنلاو «مسيربإو فوص نم جسنت بايث :زخلا )١(
 .۲۸/۲ ةياهنلا .مسيربإلا نم لومعم هعيمج نأل مارح وهف نآلا فورعملا وهو رخآلا عونلا

 ١/ ١٠١١. ةياهنلا .رومنلا دولج :رامنلا (۲)



 سابا باتك “1

 . َشَرتْفُت نأ عابسلا ٍدوُلُج ْنَع ىَهَن :يذمرتلل ةياور يفو

 هوحن وأ المت و وأ ًاديدج ًابوث سبل اد لوقي اَم باب 1

 ُهاَمَس ابو ّدَجَتْسا اد لكي هللا لوسر ناگ :َلاَق ءو ٌّيرذخلا ديعس يبا نع 5

 أ اضيق ذأ همام د هس اب َكلَأْسأ ههينَئْوَسَك َتْن ُْمَحْلا كَ َمهّللا» :لوقي - ءار وَ

 «يذمرتلاو دواد وُيَأ هاور ههل َعِنص اَمٌرَسَو رَ ْنِم كب دوعاو هَل َعْيِص ام ريخو هريخ

 .«نسح ثيدح» :لاقو

 سايللا يف نيميلاب ءادتبالا بایحتسا باب 75

 و ةحيحصلا ثيداحألا انركذو هدوصقم مدقت دق بابلا اذه

 .(9/5١ا/) يذمرتلاو )5٠070(« دواد وبأ :هجرخا _ ۲

 )١( ثيداحألا رظنا )۷۲۰-۷۲١(.





 ...عاجطخالاو مونلا بادآ باتك ٤-

 عاجطضالاو موّنلا بادآ باقك <
 ايؤزلاو سيلجلاو سلجملاو دوقلو

 مونلا َدَنِم هلوقي ام باب 7

 مَن ِهِشاَرِف ىلا ىَوأ و : لاق اع نب ءازبلا نعد ۸1۴۳

Oy Eَكْبَلِإ يهجو ٌتْهَجَوَو ءَكْيَلِإ يسفن ٌتْمَلْسأ هنا :َلاَق م 3  

 ىجنَم اَلَو اَجْلَم ال كيل ةَبْهَرَو َهَبْهَ كيلا يِرْهَظ تاَجْلاَو كيلا يِرْئا ٌتْضَّوَمَو

 اذهب يراخبلا هاور «َتْلَسْرَأ يذلا كينو «َتْلَرْنأ يِذّلا َكياتِكب ٌتْنَمآ كيل الإ كن

 ا ىف فلل":

 كءوصُو أَضَوَتَف َكَعَجْضَم َتْيَتا اّذإ» : ةي هللا لوسر يل َلاَق :َلاَق ءهنعو 4

 را نهلعجاو» وو هوب دو اة لفو نيالا َكّقِش ىَلَع عجطشا م قالصلل
 رر

2 0 e تلاق او ةشئاع نعو _ ٥ 

 هقش ِهَقِش ىَلَع َعَجطْضا مث ِنْيَتَفِيِفَح ِنْيَتَعْكَر ىل رجلا حلم اذ
 وج وہ و

 هيلع قفتم . هندو ندؤملا

 هدي َْعَضَو ليلا َنِم ُهَعَجْضَم دخ اإ لكي بتلا ناگ :َلاَق الو َةَفْيَدُح نعو - 15
 ر

 هلل دمحلا» :َلاَق ظَفْيَتْسا إو ابار توما كيشاب مهل :لوق د د

 .يراخبلا هاور روسنا هيلو اتام اَمَدْعَب اتایحأ يذلا

  4١يراخبلا :هجرخأ ۸/ 85 )5816(.

 .(05) (۲۷۱۰) ۷۷ /۸ ملسمو )۲٤۷(« ۷۱/۱ يراخبلا : هجرخأ

 .(۱۲۱) (9795) ۱٦١ /۲ ملسمو )57١١(2 85 /8 يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 .(5715) 86 /۸ يراخبلا : هجرخأ



 وش
 يف ٌّعجلَكُضُم اَنَأ امنيب : يبأ َلاَق :َلاَق ايڪ ّيِراَمِغلا ةَنْحط نب شيعي نعو - ١7

 0 ت 26# ۴ 5 م ا 4 o ت 00 رو ور
 هللا اهضغْبي ةعجض وهذه نإ» :َلاَقَف «هلجرب ىيكرحي جر اذإ يِنَطَب ىلَع ٍدِجْسَملا

f .تلک ا ۶ 8 هيك A 
 حيحص ٍدانسإب دواد وبأ هاور . ةا هللا لوسر اذإف «ٌتْرَظنَف :لاق .

- 8 
o6 < تال د 2 ا 0 دعس 25 معو  

 ركذي مل دعقم دعف ْنَم» :لاق ا هللا لوسر نع « هيلو ةريره يبأ نعو 64
 سه سن( وعش ل Er ت توا و 0000 ذك 2 طو of r 0 00 5 ىلاعت

 اعت هللا ذي ال اعّجضَم عّجطصا ِنَمَو «ةَرَي ىلاعت هللا َنِم ِهيلَع تناك ءويف ىلاعت هللا

 . نسح دانسإب ایا اوو (ٌةَرَي هللا َنِم ِهّْيَلَع ُتَناَك « هيف

 ةا : ليقو «صقنلا :َّيِهَو «قوف نم ةانثملا ءاتلا رسكب : رتل ١

 ىدحإ عضوو افقلا ىَلَع ءاقلتسالا زاوج باب -

 فاشكنا فخي مل اَذِإ ىرخألا ىَلَع نيلجّرلا

 ًايبتحمو ًاعبرتم دوعقلازاوجو ةروعلا

 ءِدِجْسَمْلا يف ًايِقْلَتْسُم لي هللا لوسر ىأر هنأ :اه#و ديز نب هللا ٍدبع نع 8

 .هْيَلَع ٌقفتم .ىرخألا ىَلَع ِْيلْجِر ىدخإ ًاعِضاَو
 ِهِسِلُجم يف َمّنَرَت َرْجَفلا ىَّلَص اإ لكي ئبنلا ناك : لاق « هن ةّرُمَس نب رباج نعو -

 . ةحيحص ديناسأب هريغو دواد وُبَأ هاور «حيحص ثيدح .ءاَنْسَح ٌسْمَّسلا َمَلظَت ىَّنَح

 هْيَدَيِب ًايِبَمْحُم ٍةَبْعَكلا ءانفب يب هللا لوسر ٌتيأر :َلاَق ءا#ِو رمع نبا نعو ١
 .يراخبلا هاور ."'”ءاَضْقْرَقلا وهو «ءاّبيخالا ِهْيَدَيِب فَصَوَو ءاذكه

 َءاَصْقْرُلا ٌدِعاَف َرْهَو لكي بلا ٌتيأر :تلاق ءا َةَمَرْخَم ِتْنب َةَلْيَق نعو 5
 دواد وُبَأ هاور ."0قّرَفلا ّنِم ٌتْدِعْرَأ ةّسْلِجلا يف َعّمَحَتُملا هلا لوسر تير اّمَّلَق
 .يذمرتلاو

 .(6050) دواد وبأ : هجرخأ م17

 .(۱۰۲۳۷) «ىربكلا» یف ىئاسنلاو :«(4865) دواد وبأ :هجرخأ -4

 .)0¥( )°۲1۰( 2/5 ر )٤۷٥(« ۱۲۸/۱ يراخبلا :هجرخأ 68

 .(4860) دواد وبأو 781(2) (1۷۰) ۱۳۲/۲ ملسم :هجرخأ 8

 .(1717/7) ۷٦/۸ يراخبلا :هجرخأ 0١

 .(5815) يذمرتلاو «(5441) دواد وبأ :هجرخأ ۲

 )١( ةياهنلا . هيديب يبتحملا ةسلج يه :ءاصفرقلا 5/5 .

 ) )۲ةياهنلا .عزفلاو فوخلا :قّرَملا ٤۳۸/۳ .



 ...عاجطالاو مونلا بادآ باتك ٤-

 ءاڌکه لاج اَنأَو كي هللا لوسر يب ّرَم :َلاَق هل ٍدْيَوُس .نب ٍديرَّشلا نعو - 47

 َةَدْعِق ُدَعْفَتَأ» :َلاَقَك ءيدَي ِةَيلأ ىَلَع ُتْأَكّناَو ءيِرْهط فْلَح ىَرْسُتلا يڍَي تقشر دقو

 . حيحص وانساب ا هاور «!؟ُمِهْيَلَع ٍبوُضْعَملا

 سيلجلاو سلجملا بادآ يف باب 4

 ْنِم الجر ْمُكْدَحَأ َّنَمِيِقُي ال» :ِكي هللا لوسر لاق :َلاَق ءار رمع نبا نع 4

 ْنِم لج هَل َماَق اِ َرَمُع ُنْبا ناگو ءاوُحَّسَمَتَو اوُعَّسَوَت 0 هيف ا 4 ل

 ْنِم ْمُكَدَحَأ َماَق اًذِإ» : لاق لک هللا لوسر نأ 8 ةريره يبأ نعو -66

 .ملسم هاور ادب قحا َوُهك بِ َّعَجَ م سلجم
 ُتْيَح اًنُدَحأ سلج اي سلا اینا اذِإ انک :َلاَق اهو ةَرُمَس نب رباج نعو - ۸۲٦

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد ا . يهني

 ١ :ِهللكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل يسرافلا َناَمْلَس هللا دبع يبأ نعو ›

 هيت نِ ند ءرهط ْنِم َعاطَتْسا اَم ٌرّهطَتَيَو ةَعْمْجْلا َمَْي لُجَر َلِسْفَي 0
 ملكت اد تصب مث هَل بيك ام يّلصُب مٿ نيتفا نيب رَ الق رخ مك ويب بيل

 ا هاور «ىَرْخألا ٍةَعْمْجلا َنْيبَو هتي اَم هل رفع الإ ءماَمإلا

 :َلاَق ذك هلأ لويمو نأ : هياط دج نع «ديبأ نع e و ع نعو ۸

 :لاقو ‹يذمرتلاو اا هاور «اَمِهِنْذإب الإ ٍنْبَتْنا َّنْيَب َّقّرَمُي 9 ٍلُجَرِل لحي الا

 . (نسح ثيدح)

 . (اًمهِنذإب الإ ِنْيْلَجَر نيب سلجي ال» :دواد يبأل ةياور يفو
 م

 )٤۸٤۸(. دواد وبأ :هجرخأ  م:*

 .(۴۷) (۲۱۷۷) ٩/۷ ملسمو .(1۲۷۰) ۷۵ /8 يراخبلا : هجرخأ ۴

 .(۳۱) (۲۱۷۹) ۱۰/۷ ملسم :هجرخأ ۔٥

 لاقو )٥۸۹٩( «ىربكلا» يف يئاسنلاو )۲۷۲١(. يذمرتلاو )٤۸۲۵(« دواد وبأ :هجرخأ - ٩

 .«بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا

 .(۸۸۳) ٤/۲ يراخبلا :هجرخأ م1

 )۲۷٥۲(. يذمرتلاو «(5845)و )٤۸٤٤( دواد وبأ :هجرخأ - ۸



 هياط 0
 .ِةَقلَحلا طَسَو َسّلَج ْنَم نعل لي هللا لوسر نأ : هڪ ناميلا نب ةفيذح نعو 5

 . نسح ٍدانسإب دواد وبا هاور
 وى و ماا 001100 ر ت a ا 5 5 م سمره 2

 نوعلم :ةفيذح َلاَقَف ءٍَمْلَع طَسَو َدَعَ ًالُجَر نأ :ٍزَلِْم يبأ نع يذمرتلا ىورو

 َلاَك .ِةَقْلَحلا طَسَو َسّلَج ْنَم ةي ٍدَّمَحُم ناَسِل ىَلَع هللا َنَعَل ْوَأ - ل ِدَّمَحُم ناَسِل ىَلَع

 . «حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا

 َرِيَخ ١ » :لوقي لَو هللا لوسر تغمس :َلاَق « هل 5 ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو - م

 . يراخبلا طرش ىَلَع حيحص ٍدانسإب ادا رر اهوا لاخلا

 ءِسِلُجَم يف َسَلَج ْنَم» : ي هللا لوسر َلاَك :َلاَق هو ةريره يبأ نعو - ١

 نأ دشا َكدْمَحِبَو ٌمُهّللا َكَئاَحْبْس : كِل ِهسِلْجَم ْنِم موفي نأ لبق لاق هَل هيف ذ َرْثَكَف

 هاور ؛َكِلَّذ ٍهِسِلْجَم يف نا اَم ُهَل َرِفْغ الإ ءَكْيَلِإ ٌبوُنآَو َكُرِفْغَتْسأ ءَتْنأ الإ ةلإ ال
 . «حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 ر نأ َداَرأ اذِإ ِةَرَحَأب ٌلوقي ةا هللا لوسر َناَك :َلاَق هڪ َةّرْرَب يبا نعو - ۲
 توتو كرفس ا ذأ َكِدْمَحِبو مهلا كتاب :ِسِلْجَمْلا َّنِم

 :َلاَق ؟ىَضَم ایف لوقت ام الزق نوم كن هللا لوسر اي :لْجَر اقف «كيلإ

 يف هللا دبع وا مكاحلا هاورو «دواد وبا هاوز «سِلجَملا يف نوي اَمِل ةَراَقگ َكِيَذ»

 .ادانسإلا حيحص» :لاقو ايو ةشئاع ةياور نم «كردتسملا»

 ىح سلجم ْنِم مومي لَ هللا لوسر ناگ اَمّلَ 3 ءا رمع نبا نعو - 87
 بصاص نو ت و لوح ام كيفَ نی مفا مُهّللا» :ِتاوَعَّدلا ءالؤهي وعدي

 انْمُتَم هللا ءاّيْئدلا ب َبِئاَضَم اَنْيَلَع ن دل اَم َكِتَعاَط ْنِم مه ر ہوکر

 نب قحال :همسا زلجم وبأ» :لاقو (۲۷۵۳) يذمرتلاو .(5875) دواد وبأ : هجرخأ 4

 . ا(كديمح

 )٤۸۲۰(. دواد وبأ :هجرخأ م"

 .«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو )۳٤۳۳( يذمرتلا :هجرخأ - ١

 .ةزرب يبا نع (4869) دواد وبأ : هج رخأ 2 ۸۲

 .ةشئاع نع 4917 4945/١ مكاحلا :هجرخأو

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )0٠07”7( يذمرتلا :هجرخأ _ ۳



GD عاجطضالاو مونلا بادآ باتك... -٤ 

 تن 2

 ْنَم ىَلَع اتراٿ ُلَعْجاَو ءاَّنم ٌتراولا ُهُلَعْجاَو ءاتتْيَيخأ اَم
- 

 ٌوُقو ءاَنِراَصْبَأَو ءانِعاَمْسُأب

 رکا ا لش و ءتو يف يصمم او اتتا نت َم ىَلَع اَنرُصُناَو ءاَنَمَّلَظ
 ثيدح-) :لاقو «يذمرتلا هاور «اًُمَحْري ال ْنَم اَْيَلَع ظْلَسُت الو ءاتِمْلِع َعّلْبم الو اتمه

 انّتوق

 . (نسح

  - AY fها ةزيره بأ نعو ۰

 ويف ىَلاَعَت هللا َنوُرُكْذَي ال سلجم
 .حيحص وانساب دواد وُبَأ هاور

 ويف ىلاعت هللا اوُرُكذي مل الجم موق سج ام :َلاَق یک يبنلا نع «هنعو ©
 «ْمُهَل َرَمَع َءاَس ناو ْمُهَبَّذَع َءاَش ناک هري ْمِهْيَلَع ناگ الإ هيف مهب ىَلَع اوُلَصُي ْمَلَو

 . (نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلا هاور

 TS :َلاَق ایک هللا لوسر نع «هنعو -
 ًاَعَحْضَم َمَجطْضا ْنَمَو ٌدَرَي هلا َنِم ِهْبَلَع تناك

 :َلاَق ْنِم نوُموُفَي موق نِ اَم» : كي هللا لوسر لاق ه0 مل مه و 7 نام -

 اهَرْسَح ْمُهَل ناگ ٍراَمِح ٍةَقيِج لِي ْنَع اوُماَق الإ

e 2 

 دواب نبأ ءاوو ةر

 .هيف ؛ةّرثلا» اًنْحَرّشو ءًابيرق قبس ُدَقَو

 اهب قلعتي اَمَو ايؤرلا باب ٠
 .ىع :ميثباز رال للا کک قييم نمو :ىَلاَعَت هللا لاق

eَّنِم َّقْبَي ْمَل» :لوقي ي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق بط ةريره يبأ نعو -  
 . يراخبلا هاور ؛ُةَحِلاَّصلا اَيْؤّرلا» :َلاَق ل يَ : اولاق «ِتاَرْشَبُملا لإ وْ ٍةَرَلا

 ُبِذْكَت نِيْوُملا اَيْؤُر دك ل ُناَمَّدلا 0 اإ :َلاَك لک ىبنلا نأ :هنعو 84
 .ِهْيَلَع ٌنفتم وبلا َنِم ًاءزج َنيِعَبْرأو وتس ْنِم ُءْرَج ٍنِمْؤَملا ايۇرو

 .«ًانيرح ْمُكُفَدْصَأ ءاَيْؤُر ْمُكُفَدْصَأ» : ةياور يفو

  Aدواد وبأ : هجرخأ )٤۸00(.

 ٥ - يذمرتلا :هجرخا )۳۳۸۰(.

 .(۸۱۸) ثيدحلا رظنا مالك

 .(1140) 5١ /9 يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(3) (1775) 517/9 ملسمو ‹«(۷۰۱۷) ٤۷/٩ يراخبلا :هجرخأ -



GDنيحلاصلا ضاير  

 وأ - ٍةَطَقَيلا يف يناريَسَف ماَنَملا يف ينآَر ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :َلاَقك ءهنعو 2 ۹

 .هْيَلَع قفتم “يب ناظْيَشلا ّلَثَمتَي ال ۔ ةظَقبلا يف ينآر امّئاَك

aْمُكَدَحَأ ىأَر اَذِإ) : لوقي ءا يبنلا َعِمَس  

 : ةياور يفو - اهب ث طح اميل لا رتبت «ىاعت ا نم يم ات ‹ اهب اَيؤَر

 ءِناظْبَشلا َنِم يِه اَمّنإف هَرْكَي امم َكِلَذ َرْبَع ىر اَذِإَو  ُبِحُي ْنَم الإ اهب ْتِّدَحُي الك
 .هْيَلَع قفتم «هرضت ال اَهْنِإَك ؛ٍِدَحَأل ادب الو ءاَهٌرَش ْنِم ُذِعَتِسَيِلَ وق دع د

 :ةياور يفو  ٌةَحِلاَّصلا اَيْؤّرلا» : هلك ُيبنلا َلاَق :َلاَق هيض ةَداَتَق يبأ نعو 0١

 لاش نڪ فنيل ةر اَ یار نمك نالا محلا شا َّنِم - ةََسحلا

 .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛ُهَرْصَن ال اهتِإف ؛ناطْيَّتلا َنِم ْدَوَعَتيْلَو آت
 و

 .هَعَم قير ال ٌفيِطَل خفت :« «ُتْفَتلا»

 ل لا تدعوا اذ :َلاَق ال هللا لوسر نع «هنإيو رباج نعو 7

 ِهبْنَج بنج ْنَع لّوَحَتَيْلَو اثات الث ِناَطْيَشلا نم وشاب ٌذِعَتْسَيْلَو ًانالَث وِراَسَي ْنَع قصب امهر

 .ملسم هاور اديَلَع ناگ يِذَلا

 : هني ( ّيِردخلا ٍديعس يبأ نعو _- ۰ 3

NEْنِم ّنإ» : لک هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق ب عقسألا نب , ةلثاو عقسألا يبأ نعو -  

 ىَلَع َلوُقَي ْوَأ رَت ْمَك اَم ُهنْيَع يري ذأ «هيبأ ريع ىَلِإ ُلُجّرلا َيِعّدَي ْنأ 0

 يراخبلا هاور القي مل اَم هللا لوسر

® ۳ 
 )١١(. (5؟535) ٥٤/۷ ملسمو ,.(5997) ٤۲/٩۹ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .يردخلا ديعس يبأ نع ملسم هوري ملو (1985) 6 يراخبلا :هجرخأ 8-6

 .(۳)و (۲) 01١/17 )5551١( ملسمو «(۳۲۹۲) ١97/5 يراخبلا :هجرخأ 0١-

 .)0( o /Y (YY) ملسم :هجرخأ _ ۲

 )١۰۹(. ۲۱۹/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۴۳

 تسيل ةحيحص هايؤر لأ هانعم» ۲۲۹١(: ۲۳/۸ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق )١(

 .«ناطيشلا تاهيبشت نم الو «ثاغضأب

 577/5 يرابلا حتف .«هاتأر ام ًائيش مانملا يف اتأر هينيع نأ يعّدي يأ» :رجح نبا لاق (۲)

 )7501١(. بيقع



 S2 مالقلا تك ۵

 مالّسلا باتك د

 هئاشفإب رمألاو مالسلا لضف باب ٠١

 يت 7 6-0 ا الحد ال انماء نيا ماتي :ىلاعت هللا لاق

 کیت کشا قع انی ب راع ای : ىَلاَعَت لاقو ہہ :ررشسد کک

 رسب اک قي می اوچ : ىَلاَعَت لاقو ءب .ررثدا) يم ڪر ا ڍڪ ن
 ذإ © یکتا م فيَ ُتيِدَع َكنَأ لَمط :ىَلاَعَت لاقو ج :ءاسبتلا ميش د آب
 كرر و ص اسس 6 رر

 ۲٤-۲٠[ ٠ :تايراّذلا] مس لاق املس اولاقف هي اولد

 يأ : لک هللا لوسر لاس اار نأ : او ماعلا لرب ومع ني للا دبع نعود م64

 ٌقفتم «ْفرْمَت ْمَل َْمَو َتْفَرَع ْنَم ىَلَع ماسلا ًاَرْفَتَو ماعلا ْمِهظن» :َلاَق ؟رْيَح مالشإلا

 5 اک مدا للا َقَّلَح ال :َلاَك دلك ّيبنلا نع هی هل ةريره يبأ نعو - م
 ت اَهْنِإَك رع ات ینا سول كاملا م كيلوا ىَلع ْملَسك بَ ُبَمْذا
 :هوُداَرَ شا ٌةَمْحَرَو َكْيَلَع ماسلا :اولاقف ْمُكْيَلَع ماسلا 0 كيال ةّيحَتَو 201 l0 2 هك يس 4 28 وير

 . هيلع قفتم هسا ا

Afوايو : عْبَسي كي هللا لوسر انرمأ :َلاَ ءا ٍبِزاع نب ءاربلا ةرامُع يبأ نعو -  

 ِءاَسْفِإَو «موُلَملا ٍنْوَعَو ‹ِفيعصلا ٍرْضَنَو « سِطاَعلا ٍتيِمْشَنَو «ٍزِئاَجلا عابتاَو «ضيرُملا

 . يراخبلا تاياور ىدحإ ظفل اَذَه هْيَلَع ٌقفتم . ميقملا ٍراَرْبِإَو «مالسلا

 Cn ى

 .(1۳) (۳۹) ٤۷/۱ ملسمو ۱۲(۰) ٠١/١ يراخبلا :هجرخأ -15

 : .(۲۸) ۱٤۹/۸ )۲۸٤۱( ملسمو .(۳۳۲۹) ١59/5 يراخبلا :هجرخأ ٥_-_
 ' ۰ .(۲۳۹) ثيدحلا رظناو ء(۳) (۲۰۹ ۳۰ 1 ملسمو ٠٤ )1۲۳١(« /۸ يراخبلا :هجرخأ -5



Creنيحلاصلا ضاير  

NEVىَّنَح َةَّنَجلا اوُلُخْدَ الد : لک هللا لوسر لاق :َلاَق ؛ هلل ةريره يبأ نعود  

 اوشْفأ E اإ ِءْيَش ىَلَع كلا اَلَوأ ءاوُباَحَت ىَّنَح اونو الو ءاوئمؤت

 . ملسم هاور مكي ماسلا

A۸ل هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق « هذ و مالس نب هللا دبع فسوي يِبأ نعو -  

 ا َماَحْرَألا اشر ءٌماَعَطلا اوُمِعظأَو َماَلَّسلا اوشفأ ءساَنلا اَهّيأ اي» :لوقي

 . (حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ملح نجلا اولد ماين ُساّنلاو

 ُهَعَم ودغيف ءرمع نب هللا دبع يتأي ناگ هنأ :بعك نب ّيَبَأ نب لْيَمّطلا نع و 48

 باص اَلَو '”طاّقَس ىَلَع هللا ذيع رمي مل «قوُّسلا 5 اَنْوَدَع اًذإف :َلاَق ءِقوُسلا ىلإ

e Eايزو نوع كلوت :ٌلْيَمظلا َلاَق <  

 الو مبل ىلع فق ال َتْنأَو «قوُسلاب ٌعَنْصَت :هل تلقف كلف 6 قوسلا ىلإ ننعم تت

 n وقاد ؟قوشلا لاج يف ى الو ءاقب مرش ال ملا نع أش

 السلا لجأ ْنِم E ٍنظَْب اد د لّيَمطلا َناَكَو نب ابا اي :َلاَقَف ءْثَّدَحَتَن اًنهاه

 : حيحص وانساب ارا يف كلان اور. ةا ذم قلع لف

 مالسلا ةيفيك باب ""١.

eTياق ا | ةَمحَرَو ْمُكْيَلَع ُمالَسلا : مالّسلاب ُئِدَتْبُملا  

 ةه ماسلا ْمُكْيَ هلع و :ٌبيجْعلا ُلوُقيَو ءادِجاَو ََِْع ُمُلسْملا َناَك ْنِإَو ا

 لع : هلْوَق يف فعلا ٍواَوِب يتأيق ءةتاگ ریو هللا

 ْماَلَّسلا :َلاَقَق ب يلا ىَلِإ َلُجَ َءاَج :َلاَق ءو نيصحلا نب ناَرْمع نع - ۸0۰

 مالسلا :َلاَقَق رح ءاَج مث رَ : الب ٌئبنلا َلاَمَق «سْلَج م هلع در ٠

 ماسلا :َلاَقَف e :َلاَقَق « ءَسَّلَجَف ِهْيَلَع رف هللا

E ETووا ونا اوو نو  

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو

 در

 .(۹۳) ٥۳/۱ )٥٤( ملسم :هجرخأ _۷

 حص يدمزتلاو نبا :هجرخ .» ثيدح» :لاقو )۲٤۸٥۵( ىذمرتلاو )5*١(« هجام با :هجرخآ _ ۸
 . يثيللا ةياورب (35751) «أطوملا» يف كلام :هجرخأ . 4

  86٠دواد وبأ : هج ) ›)014٥(بیرغ نسح ثيدح» : لاقو )1۸4( يذمرتلاو . 1

 )١( ةياهنلا .هريقحو هئيدر وهو عاتملا طمس عيبي يذلا وه :طاّقسلا ۳۷۹/۲.



 مالكلا باتك د

 ِكْيَلَع َرْفَي ليربج اَدَه» : هع هللا ٌلوسر يل َلاَق :تلاق انو ًةشئاع نعو 6١

 .ِهْيَلَع ٌقفتم .ةئاكربو هللا ُةَمْحَرَو ماسلا هْيَلَعَو :ٌتْلُق :تلاق «ماَلَّسلا
 ةدايزو ءاهفذحب اهضعب يفو «ُهتاكَرَبَو» : نيحيحصلا ٍتاياور ضعب يف عقو 0 2 و 5 5 د ر ۰ ٠

55 7 
 ةلوبقم ةقثلا

 هنت ىح الك اعاعا حك ملكت اذ ناگ قو يلا نأ : فض سنأ نعو - 1

 يراخبلا هاور .ًاثاّلت ْمِهْيَلَع ملس ْمِْيَلَع َمْلَسَف ِمْوَق ىَلَع ىَنأ ادو نع

 .ًاريثك مْمَجلا ناك اَذِإ ام ىَلَع ٌلوُمْحَم اذهو

 َّنِم ُهَبيِصَن ي ينل عقر انک :َلاَق «ليوطلا هئثيدح يف هيو داملا نعو - مه“

 يلا اجت َناَطْقَيلا ُعِمْسُيَو ءامِئاَن ظِقوُي ال ًاميِلْسَت مليك ءِلْيّللا نِ ء ءيجَيَ ءِنَللا

 : ليم ر دا ل

۸oٌةَبْصُعَو ءًامْوَي ٍدِجْسَملا يف ّرَم لك هللا لوسر نأ : ا ديزب كدب ءامسأ نعود ٤ 

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور . ميلستلاب وبي ىلا ءٌدوُعُف ِءاَسْنلا َّنِم

 يبا ةياَوِر يف نأ ُهُدّيَوُيَو EU َعَمَج ای هنأ ىَّلَع لومحم ادعو

 .انْيَلَع َمَلَسَق :دواد

 ْنَم للاب ٍساّنلا ىلؤأ نإ : للي هللا لوسر لاق :َلاَق
 ٌتيدح» :لاقو هوحنب يذمرتلا هاورو ءٍديج وانساب دواد وُبأ هاور (ماَلَّسلاب م ْمُهَأَدَب

 هدعب ركذ دقو .(«نسح

 .(40) )۲٤٤۷( ۱۳۸/۷ ملسمو «(۳۲۱۷) 1757/4 يراخبلا :هجرخأ ۱

 .(596) ثيدحلا رظنا ۔ ۲

  - ۳ملسم :هجرخأ ١١18/5 )5١66( )۱۷٤(.

 .(۲۹۹۷) يذمرتلاو «(۳۷۰۱) هجام نباو )٤ ۰ ٠©« دواد وبأ :هجرخأ 15

 .(519454) يذمرتلاو ,«(01917) دواد وبأ :هجرخأ _ ٥

 فالتخا يف نوتملاو ديناسألا فالتخا رثأ :يباتك دب الب رظناو ؛هقالطإ ىلع سيل اذه )١(
 . ۳۹۳-٠١۲ :ءاهقفلا

 .(۸0۸) ثيدحلا رظنا (۲)



 55 هن
 َكْيَلَع : : تلقف لی هللا لوسر تيتأ :َلاَق «هنض ٌيِمْيَجُهلا ير يبا نعو ٣

 ؛ىَتوَمْلا هيَ ُةّيِحَت مالَسلا َكْيَلَع ناف ؛مالّسلا َكْيَلَع ْلُقَت الد :َلاَق ا مدلخلا

 . هلوطب قبس دقو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد اوو

 مالسلا بادآ باب ۔۳

 ءيِشاَملا ىَلَع ٌبِكاّرلا ُمُلَسُي» :َلاَق فال هللا لوسر َّنأ : هيَ ةريره يبأ نع ۷
 َء قفتم «ريثكلا ىَلَع ليلقلاو ءدعاقلا ىَلَع يِشاَملاَو

 .«ريبكلا ىَلَع ٌريغصلاو» :يراخبلل ةياور يفو

 : لكي هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق و ا ةّماَم

 اَمُهّيَأ ناَيِقَتْلَي نالْجرلا هللا لوسر اي : لق < 0

 .«نسح ثيدح اَذَه» :يذمرتلا َلاَق 000 اق ,؟مالّسلاب 0

 مالسلا ةداعإ بابحتسا باب 4

 جرخ مث لخد نأب برق ىَلَع هؤاقل رركت نم ىَلَع

 امهوحنو ةرجش امهنيب لاح وأ ؛لاحلا يف لخد ّمُك

 ىلإ ءا مث واصل املا هوا ءيسملا ٍثيدح يف هند 5م ةريره يبا نع - ۸0۹

 َعَجَرَف «لَصَت ْمَل َكَنِإَف ّلَصَق ْعِجْرا» :لاَمَ E ی ينل

 . ِهْيَلَع ٌقفتم . ٍتاَّرَم تالت َكِلَذ َّلَعَف ىَّنَح فلک يللا یل َمَّلَسَك َءاَج ّمُث ٠ اف

 ناق هيلع ملَسْيلك احا ْمُكُدَحأ يَ اد :َلاَق لک هللا لوسر نع ءهنعو 6

 واق ا ھاو وْيَلَع ْمُلَسيْلك هي هَيِقَل قل مث يه ءٌراَدِج أ (ةركش امه تلا

 ٩ - ثيدحلا رظنا )7/16(.

  _ ۷ملسمو «(1۲۳۲) 54/8 يراخبلا :هجرخأ ۲/۷ )5150( )١(.

  ۸ثيدحلا رظنا ۔ )8606(.

  _ ۹يراخبلا :هجرخأ ۷٥۷( ۱۹۲/۱(« /؟ ملسمو ٠١ )۳۹۷( )55(.

 )٥۲٠١(. دواد وبأ : هجرخأ 366



 2 مالقلا باتك د

 هتيب لخد اذِإ مالسلا بابحتسا باب ٥.

 ڪر ا دنع نم ةَ كيفَ خلع ومل اوب رشد ادق :ىَلاَعَت هللا لاق

 ]ا رق 4

 ىَلَع تلكَ اَذِإ يُ اَي» : ی هللا لوسر يل َلاَق :َلاَق ها سنأ نعو 0١
 ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ؛َكِتْيَب ٍلْهأ ىلعو َكْيَلَع كيك مَّلَسَك كلها

 . ؟حیحص نسح

 نايبصلا ىَلَع مالسلا باب ١

 هللا لوسر ناگ :لاقو EIA «نايْبِص ىَلَع َّرَم ُهَّنأ : هذ سنأ نع ۲

 .هْيَلَع فتم .ُهلعْفَي ل
 همراحم نم ةأرملاو هتجوز ىلع لجرلا مالس باب ۷

 طرشلا اذهب نهم السو نهب ةنتفلا فاخي ال تايبنجأو ةيبنجأ ىلعو
 نيل تناك ةياوز يفو - ٌةأَرْما اًئيِف تناك :لاق ؛هيلَؤ دعس نب لهس نع - 6

 .يراخبلا هاور .اَنيْلِإ ُهُمْدَقُتَف ءاَهْيَلَع 0 انْفَرَصْاَو َةَعْمْجْلا
 ع 2

 ريس 62 6 أ رک ركن : هلق

0 7 
f. el 12حملا موي لئ يبنلا تيتأ :تلاق ءات#و بلاط يبأ ٍتنب ةتخاف ِءىِناَه مآ نعو -65 5 < هم” تلا م . قاما ملي بدإلل  

 م ر 31 0 م 2 يب مور رور
 . ملسم هاور .ثيدحلا تركذو . . .ٌتمْلَسُم «بوثب هرتست ةمطافو ‹ لستغي وهو

 . اَنيلَع ملَسَف ٍةَوسِن يف يب بلا اتيَلَع رم :تلاق ءاتقَو ديزي ٍتنب ءامسأ نعو - ٣

 .دواد ىبأ ظفل اذهو ‹« (نسح ثيدح)» :لاقو «ىذمرتلاو دواد وُبأ هاور

 م 6 25 a Te هس ت تلاع ¢ ۰ 2
 دوغ ِءاَسْنلا ّنِم ةَبْصَعَو اموی دچسملا يف رم ةي هللا لوسر نأ :يذمرتلا ظفلو

 .«تيرغ نسح ثيدح» :لاقو (5598) يذمرتلا :هجرخنأ 0١-

 )5١07(. ثيدحلا رظنا _ ۲

 .(3114) 58/4 يراخبلا :هجرخأ د ۴۳

 .(۸۲) ۱١۸/۲ )۳۳٣( ملسمو ((701) ٠٠١/١ يراخبلا :هجرخأ 2-615

 .(8684) ثيدحلا رظنا _ ٥



mwياست شاي  
 مهيلع درلا ةيفيكو مالسلاب رفاكلا انئادتبا ميرحت باب .۸

 رافكو نوملسم مهيف سلجم لهأ ىَلَع مالسلا بابحتساو

 لو َدوُهَيلا اوُؤَدُبَت ال» :َلاَق لي هللا لوسر نأ : هذ ةريره ىبأ نعو 15
 . ملسم هاور « هِقيضأ ىلإ هورطضاف قيرط يف ْمُهَدَحَأ متيِقل اذَِ «مالّسلاب ىَراَصنلا VD) يس 75 f Me ىلا م وه هرهم ل5 هر سك هَ ےک

Aر اڪ ھه م  o2باتِكلا ٌلْهأ ْمُكْيَلَع َمّلَس اًدإ» كك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ل سنأ نعو 457 ل 0  
 0 ت يي ور

 .ْيَلَع ٌقفتم (ْمُكْيَلَعَو :اوُلوُقَ
 حش < ه ع ا د و . ضل 03 ع ايبا :

 َنيِمِلْسَملا َّنِم طالخأ هيف سِلْجَم ىَلَع ّرَم ب ّيبنلا نأ : و ةَماَسأ نعو 4

 . ِهْيَلَع ٌقفتم .ِلكَو ٌثيبنلا مِهْيَلَع لس ٍدوُهيلاو  ناثوألا ةَدْبَع  َنيكرْشُملاَو

 سلجملا نم ماق اذإ مالسلا بابحتسا باب -۹

 هيلع وا والخ قراقو

 ىلإ ْمُكَدَحَأ ىهكنا اإ :لكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هنو ةريره يبأ نعو -8 ه شع
 وُبَأ هاور 'َرِخآلا ّنِم ّقحأي ىلوألا ِتَسْيَلك ءْمُلَسِْلك مومي نا دارا اَ ْمُلَسْيلَ ٍسِْجَملا 1 ت 2 ت 200 هك 2 م 8 ص i e و هم
 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلاو دواد

 هبادآو ناذئتسالا باب ٠-
 ر م هم ملي

 «a اساس ی مڪو راع اوب ولدت ال أونماء نزلا امانی :ىلاعت هللاَلاَق

 وور
 ۹۶ ہے مہک هرم ور موو هوا مد ر 2 5 8 عر ضل ضر

 انكشف محلا مكي لقلألا مب اتو :ىَلاَعَت لاقو هب .رر رر «اهدْهَأ لع ْاُمْلََو
 ٤ يم el اس

 09[٠ :روثلا] «زهلبق نم ترزذلا نذئتسا امكح

rT تا اٹ mS MS ۹ ناذئتيسالا» : يب هللا لوسر لاق :لاق هن يرعشألا ىسوم ىبأ نع ٣ 8 
 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ْعِجْراَق الو كَل َنِذأ ْنِإَف ٿل o2 5 o ر TT د

 .(۱۳) (۲۱۹۷) 0/9 ملسم :هجرخأ -5

 .(5) (۲۱۹۳) ۳/۷ ملسمو 5704((2) ۷۱/۸ يراخبلا :هجرخأ م51

  - ۸يراخبلا :هجرخأ 05717( ۱١۳/۷(.: ملسمو ١85/5 )۱۷۹۸( )١١5(.

 .(۱۰۲۰۱) «ىربكلا» يف يئاسنلاو )57/١5(« يذمرتلاو ء(۲۰۸٥) دواد وبأ :هجرخأ --648

 )۳( ٦/۱۷۷ (o) ملسمو )1۲٤٥(« 1۷ /۸ يراخبلا :هجرخأ - ١

 .«قيرطلا ردص يمذلل كرتي ال يأ» :۳۲۷ /۷ ملسم حيحص حرش يف فنصملا لاق )١(



 ناَدِعِتْسالا َلِعَج اَمَّنِإ» :ِةكَي هللا لوسر َلاَق :َلاَق م ۸۷۱
 قفتم «رَصَبلا لجأ ْنِم

AVYيتلا ىَلَع ناسا هن نأ رِماَع ينب ْنِم لُجَر اتد : َلاَق «ٍشاَرِح نب ٌيِعْبِر نعو -  

 ُهمْلَعَف اَذَه ىَلِإ ٌجُرْخأ» :ِهِمِداَخِ يب هللا لوسر َلاَقَف ؟جِلأأ :َلاَقَف «ٍتيب يف ّرُهَو هلك

 ُمالَّسلا :َلاَقَف لُجّرلا ُهَعِمَسَف «؟لُخْدأا ْمُكْيَلَع ُماَلَّسلا :ٍلُق :ُهَّل ْلُقَك ءَناَدعِيْسالا
 .حيحص دانسإب دواد وُبَأ هاور .ّلخدف ةي بسلا ُهَل َنِذَأَ ؟لُشدأأ ءْمُكيَلَع

 لسا ملو ِهْيَلَع ٌتْلَحَدَك فالي يبنلا ُتْيَتأ :َلاَق هه لبْتَحلا نب َةَدْلِك نع 47
 «يذمرتلاو دواد وُب هاور ؟لُخْدَأآ يلع مالا :َلَقَك ْمِجْرا» :هللك ُيِبَنلا َلاَقَق

 .(نسح ثيدح» :لاقو

 ؟تنأ نم :نذأتسملل ليق اّذِإ ةنسلا نأ نايب باب ١

 نم هب فرعي امب هسفن يمسيف «نالف :لوقي نأ

 اهوحنو ءانأ» :هلوق ةهاركو ؛ةينك وأ 8
 ٠ ةءارسإلا يف روهشملا هثيدح يف هيض هلو سنا نعو 15

 :ليق ليري :َلاَق ؟اًده ْنَم :َليِقف «حتفتشا ايلا ِءاَمّسلا ىَلِإ لير يب َدِعَص م
 :َلاَك 0 «َحَتْفْساف ةيناَللا ِءاَمَّسلا ىلإ َدِهَص مث ٌدَّمَحُم :َلاَق ؟َكَعَم ْنَمَو
 لَك باب يف ُلاَقُيَو َّنهِرِئاَسَو ٍةَمِباَرلاَو ِةَتِلاَتلاَو ٌدّمَحُم :َلاَق ؟َكَعَم ْنَمَو :ليِق «ليربج

 . ِهْيَلَع قفتم «ليربج : لوقف ؟اًذَه ْنَم :ٍءاَمْس

AVoيِئمَي كك هللا لوسر اذ «يلاّيَللا َنِم هليل ٌتْجَرَح :َلاَق يڪ ٌرذ يبا نعو -  
 وم هدر

 قل :ٌتلقف «؟اًَذَه ْنَم» :َلاَقَق ؛يناَرف َتَعَحْلاَك لاا ا «هدحو

 .(50) (5195) 18٠/5 ملسمو ,.(5541) 57/8 يراخبلا :هجرخأ م١

 )۱۰۱٤۸(. «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(011) دواد وبأ :هجرخأ _ ۲

 .(51/96) «ىربكلا» يف يئاسنلاو 2٠« ا 011/7(2) دواد وبأ :هجرخأ مالا“

 هور ١ )١1١7( ملسمو «(۳۲۰۷) ۱۳۳/٤ يراخبلا :هجرخأ - مال

 ٥- يراخبلا :هجرخأ ١١5/8 )1٤٤۳(« ملسمو ۳/۷٦ )4944( )۴۳(.



 نيحلاصلا شار 2
 هَرْتْسَت ُهَمِطاَفَو ْلِسَتْعَي َوُهَو ةي َىبّنلا تينا :تلاق انو ئناه مآ أ نعو 5

 . ِهْيَلَع ٌقفتم . ىنا مَ انأ :ٌتلقف «؟وذه ْنَم» :َلاَقَق

AVYَدَف لكك ىبنلا تيت :َلاَق هيض ت رباج نعو -  

 .ِهْيَلَع ٌقفتم .2"”اًهَهِرَك هن اک !اتآ اتا :َلاَقَك ءاَنأ :ُبلُثَ ك 2 واع م
e 

 ع هم

 (؟اَذَه ْنَم لاف «تاّبلا تقق

 ىَناَعَت هللا دمح اَذإ سطاعلا تيمشت بابحتسا باب 7

 ىَناَعَت هللا دمحي مل اذإ هتيمشت ةهاركو

 بؤاثتلاو ساطعلاو تيمشتلا بادآ ناييو

 ُهَرْكَيَو ء.ساطلا بحي هللا ّنإ» : لاق هلي بلا َّنأ : هو ةريره يبأ نع - ۸

 وكي نا قيس مين لح ىلع قع ناگ ىلا ل يڪو مدع ٌدَحَأ سطع اًدِإَف ءَبْواَتَتلا
 اهدري 4 َبءاَتَت اّذِإَق ءِناَطْيَّشلا َنِم َّوُه اَمَّنِإَف ُبْواَتَتلا اًمَأَو لا َكُمَحْرَي :ُهَل

 .يراخبلا هاور ْناطْيَّشلا ُهْنِم َكِحَض َتءاَنت اذِإ ْمُكَدَحأ نِ «َعاَطَتْسا

 هل لّميلو هلل دْمَحلا : ليلك ْمُكَدَعأ سلع ر : لاق ا ٌّيبنلا نع د

 حِلْضَيَو هللا مکيه : لَقَيلَك ها َكّمَحْرَي :ُهَل لاق اًذإف .هللا َكُمَحَْي :هبحاص ْوَأ ُهوُْحأ

 . يراخبلا هاور (ْمُكَلاَب

 0 1 وتمت TT 2ک ل کک ديت مدا

 )۸٦٤(. ثيدحلا رظنا - مالك

 . (A) )100( 1۸۰/1 ملسمو 57650(2) 58/48 يراخبلا :هجرخأ - مالال

 .(5775) 5١/4 يراخبلا :هجرخأ - مال

 .(577؟5) ٦۱/۸ يراخبلا :هجرخأ ملا/4

 )٥٤(. (۲۹۹۲) ۲۲۵ /۸ ملسم :هجرخأ -

 اذهل ؛انأ :لوقي نأ هرك ؟اذه نم وأ ؟تنأ نم :هل ليقف نذأتسا اذإ» :ءاملعلا لاق )١(

 نأ يغبني لب «يقاب ماهبإلا لب «ةدايز الو «ةدئاف «انأ» :هلوقب لصحي مل هنألو ؛ثيدحلا

 اذإ «نالف خيشلا وأ «نالف يضاقلا وأ «نالف وبأ انأ وأ «نالف انآ وأ ءهمساب «نالف :لوقي

 . ۳۱۹/۷ ملسم حيحص حرش .. .هئافخل مسالاب فيرعتلا لصحي مل

 . ٤۹۹ /۲ ةياهنلا .ةكربلاو ريخلاب ءاعدلا :تيمشتلا (۲)



 C17 مالا باتڪ -

4 4 

A^!ا َتَّمَسُف لک يبنلا َدْنِع نالجَر سَ : لاق ءهنض 5 سنأ نعو -  

 يمس ْمَلَف ٌُتْسطَعَو ُهَّئَمَسَف نالف سظَع :هَنمَسُي ْمَل يلا لاق ءَرَحآلا ِتْمَشُي
 .ِهْيَلَع ٌقفتم هللا ٍدَمْحَت ْمَل كا للا َدِمَح اًذَه» :َلاَقَف

 همم: ° ق رخ ر ا
 هيون. وا هدي عضو طع اإ هلك هللا لوسر 0 : لاق 20 ةريره يبأ نعو - ۲

 «يذمرتلاو وواو أ هاور :يرارلا كش. وص اهب - ضع وا َضْمَحَو «هيف ىلع

 . «حيحص نسح ثيدح» : لاقو

 لک هللا لوسر َدْنِع َنوُسَطاَعَتَي ُدوُهَيِلا ناك :َلاَق هلو ىسوم يبأ نعو - ۳
oمو ود 2 مر 9 8 سول هوو ب ٌثع ؟+ <  rدواد وبأ هاور «مکلاب َحِلْصضِيَو هللا مكيِدُهَي» :لوقیف هللا مُكُمَحرَي : مهل لوي لآ نورت وع  

 . ؛حيحص نسح ثيدح) :لاقو ‹يذڏمرتلاو

AASَبءاَكَت اذإ» : لک هللا لوسر لاق :َلاَق هو و يردخلا ديعس يبأ نعو -  

 . ملسم هاور (ُلْحْدَي َناطْبّشلا نِ ؛هيف ىَلَع ِهِدَيب ُكِيْمْيْلَك ْمُكَدَحَأ

 هجولا ةشاشبو ءاقللا َدَّنِع ةحفاصملا بابحتسا باب “١4

 ةقفش هدلو ليبقتو حلاصلا لجرلا دي ليبقتو

 ءانحنالا ةيهاركو رفس نم مداقلا ةقناعمو

 باَحضأ ىف ٌةَحَفاَصُملا ِتَناَكأ : سال تْلُق :َلاَك «ةداتق باطخلا يبأ نع 6
 . يراخبلا هاور . مَعَ : لاق ؟ راک هللا ٍلوسر

 » :ِلكي هللا لوسر َلاَق ءْنَمَّيلا ْلْهَأ َءاَج امل :َلاَق هلو سنأ نعو 7
 : ص دانسإب دواد 5 هاور ف اًصَملاب َءاَج نم لوا ْمُهَو «نَميِلا لهآ ْمُكءاَج

 )٥۳(. (۲۹۹۱) ۲۲۵ /۸ ملسمو ,(5575) 5١/8 يراخبلا :هجرخأ -
 .(77460) يذمرتلاو «(0074) دواد وبأ :هجرخأ ۲
 )1١١51(. «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو ء(۲۷۳۹) يذمرتلاو «(5078) دواد وبأ :هجرخأ ۳
 ا )٥۷(. (۲۹۹۵) ۲۲۹/۸ ملسم :هجرخأ -4

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ 77/8 )5777(.

 .(071) دواد وبأ :هجرخأ -5

 )١( دمحأ دنع امك سنأ لوق اذه 7/7 761.



 نيحلاصلا ضاير <

 3 ِذاَبِقَتْلَي ٍنيَمِلْسُم ْنِم امد هك هللا لوسر لاق :َلاَق 5# ءاربلا نعو ۷

 ت

 :دواذ وا ءاوز ؟ اَهِرَتْفَي ن أ َلْبَك اَمُهَل َرِفُع الإ ِناَحَناَصَتي

 وأ ءماَحأ ىَقْلَي ام لْجَّرلا وللا لوسر ای :َلجَر لاق :َل اق هلو سنأ نعو _ ۸
 و بے ھو ر ربع 2

 هديب ذخأَيَف : لاق «ال» :َلاَق ؟ُهَلّبَقيَو هم همزتليفأ :لاق .«ال» :َلاَق ؟هَل ينحنيأ ةَفيِدَص

 . (نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور ٩ ْمَعَنا : لاق ؟هحفاصيو

 اذه ىلإ عفا وحاصل ر ناق 0ا ي لاكع نب نوم نعود خف
 ِهلْوَف ىَلِإ ثيِدَحْلا َرَكَذَك . . . تايب ٍتايآ عسي ْنَع هالا ا هللا لوسر ايتام حبلا

44 

 . ةحيحص ديناسأب هريغو يذمرتلا هاور هن كنا دهس الاقو هَلُْجِرَو هدي الّيقف

 ے9 ےس رر

 ss هدي البم كي يتلا َنِم اَنْوَنَدَه : اًهيف َلاَق ءةَّصق د ايو رمع نبا نعو 2

 .دواد

 ه 20 م

 يف كَ هللا لوسرو يملا َةنراَح مْ دبر مَ :تلاق ءاز ةشئاع نعو 0١

 «يذمرتلا هاور .ُهّلَبَقَو ُهَقَئَدْعاَف هَبْوَن رج لک بلا ِْيَلِإ َماَقَك ءَباَبلا َعَوَقَف هانا «يّتيَب

 .«نسح ثيدح» :لاقو

 فوُرعَمْلا نم نَرِقَحَت الد : لَك هللا لوسر یل لاق :َلاَق بط رد ىبأ نعو _ ۲

 ا یل وجوب َكاَحأ یم ْنأ ْوَلَو ایس

 َلاَمَف ءو ّيِلَع نب َنَسَحلا لي ئبنلا َلَبَق :َلاَق بڪ م ةريره يبا نعو - ۴٣

 : لَك هللا لوسر َلاَقَف .ًاَدَحَأ ْمُهْنِم ُتْلَبَق اَم ِدَلَوْلا ّنِم ٌةَرْشَع يل َّنإ :سياَح نب ٌعَرْفألا
 مه هد مر هام اوس

 .ِهْيَلَع فتم (!ُمَحْرُي ا ْمَحْرَي ال ْنَم١

 .(۲۷۲۷) يذمرتلاو «(۳۷۰۳) هجام نباو )0751١(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 .(۲۷۲۸) يذمرتلاو ء(۳۷۰۲) هجام نبا :هجرخأ . ۸

 )۴٥٤۱١(« «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(۲۷۳۳) يذمرتلاو ء(7105) هجام نبا :هجرخأ - ۹

 . فيعض ثيدحلا دنسو

 .فيعض هدنسو )۳۷۰٤(« هجام نياو )٥۲۲۳(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۰

  2-0١فیعض هدنسو «(«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۲۷۳۲) يذمرتلا :هجرخأ .

 )١5١(. ثيدحلا رظنا ۔ ۲

 .(5؟6) ثيدحلا رظنا ۔ ۳

 )١( ملسم حرش .«طسبنم لهس هانعم» :يوونلا لاق ۳٤۹/۸ .



 كاع ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -5

 عيبشتو ضيرملا ةداّيع باتك 1

 ثكملاو ٍِهنفذ روضحو هيلع ةالضلاو تّيَملا

 هنفڌ َدعَب هربق دنع

 ضيرملا ةدايع باب 4

 عاَبتاَو «ضيرّملا ةا ةا هلل هللا لوسر نَرَمأ :َلاَق ءا بزاع نب ِءاَرَبلا نع - 444
 ِءاَشْفِإَو ءىعاَّذلا ٍةَباَجِإَو «موُلظَملا ٍرْصَنَو ِمِسْفُمْلا ٍراَرْبِإَو سالا ٍتيِمْشَتَو «ةّراَتَجلا

 .هْيَلَع ٌقفتم . ماسلا

 مِيْسُملا ىلع ٍمِلْسُملا ُنَح١ :َلاَق زا هللا لوسر نأ : ها هڪ ةريره يبأ نعو - موه
 هو

 محو تيت قّوع عدلا ت ةَباَجإَو ءزِئاتَجلا َعاَبْتاَو ‹ضيرَملا ٌةَداَيِعَو ماسلا د در :سمخ

 ا وف
 .ِهْيَلَع قفتم «سطاعلا

 "رب اي :ةمايقل | موي ُلوُقَي ني هللا ند : كل هللا ٌلوسر َلاَق :لاق هنعر مرتك

 َتْمِلَع اَمأ :َلاَق !؟َنيِمّلاَعلا بر َتْنأَو ٌكُدوُعَأ فْيَك بر ا :َلاَق !يندْعَت ملك ُتْضِرَم

 e ُهَتدُع ول كنا َتْمِلَع اَمأ اهنعَ ْمَلق ضِرَم اناث يِدْبَع نا

 اَمأ :َلاَق !؟َنيِمَلاَعلا بر َتْنأَو كَمَا فيك ءِّبَر اي :َلاَق !ينميظ ْمَلَك َكُتْمَعظَتْسا

 َكِلَّذ كاجو فت ذل كا تضيع انآ ةي لَ نو يبيع قتلا ا كنق

 ترن َتْناَو كيسا فيك بَ اي :َلاَق ايو ملك كبقشتشا مآ َنْب ا !يدْنِع
 َتْدَحَوَل ُهَتْيَفَس ْوَل كنا َتْمِلَع اما اهِقْمَت ٍهِقْسَت ْمَلَك ناف يِدْبَع َكاَقْسَتْسا :َلاَق !؟َنيِمَلاَعلا

 . ملسم هاور «!ىِدْنِع َكِلَذ

 .(۲۳۹) ثيدحلا رظنا - ۸44

 ٥ ثيدحلا رظنا ۔ )۲۳۸( .

  _ ۹ملسم :هجرخأ ۱۳/۸ )5559( )٤۳(.



 ت شار 2

 «ضيرملا اودوُع» : دلع هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيض 2 ىر بأ نق

ofيراخبلا هاور «يِناَعلا اوُكْفَو ؛َعِئاَجلا اوُمِعْظَأَو 0 و  

 سالا : «يناعلا»

E َّلاَق ايک يبنلا نع « هڪ م نابوث نعو: - A4۸ 

 د هللا َلوسَر اَي :َليِق مجري ىّنَح ٍةَنَجْلا ٍةَقْرَُخ يف لري ۾
 . ملسم هاور ءاًهاَنُج»

 امِلْسُم ُدوُعَي مِلْسُم نِ ام : لومي ةي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هبط 5 ّيلع نعو -۹

 َنوُعْبَس ِوْيَلَع ىَّلَص الإ ةَيِشَع ُهَداَع ْنَِو ءيِسْمُي ىَنَح ِكَلَم فلا ن وُمَْس هَْلَع ىَّلَص الإ ةودُع

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور هَةَنَجْلا يف فير هَل َناَكَو  َحبْصُي ىَّنَح ِكَلَم فلا

 «ٌتيرَخلا»  ER Eىَنَتْجُمْلا یا . ١

 HE ءَضِرَمَف ا يبذل مدي يومي ماع اك :لاَ 0-2 سنأ نعو 4

 :َلاَقَف ؟هَدْنِع رموو هيبأ ىَلِإ ٌرَظَنَ و :هل َلاَقَف ا ل دوغ و يلا
 ّم ُهَدَقْنَأ يِذَّنا هل ُدْيَحلا» "لوقت وهو 2 رح جرخف <« ق ءَّمَلْسأَف «مساقلا اَبأ غل

 لا هاور «راتلا

 5إ

 ضیرملل هب ىعدُم اَم باب 116

 وأ ءُهْنِم َءْيَّشلا ْناَسْنِإلا ىكتشا اإ ناگ ك يتلا نأ :انقَو ةشئاع نع - ۹۰۱
 يوارلا ةي نِ نايس َحَصَوَو  اذكح بأ كب يلا لاَ ,ٌحْرُج وأ ٌةَحْرَق هب ْتَناَك

 هب ىَفْشَي ءا ِغْعَب ِةَقيِرب ءاتِضْرا ةر وللا مسی :لاقو - م

 .ِهْيَلَع ٌقفتم “ابر نب ءاَنُم

 .(0549) ١6١ /9ل يراخبلا :هجرخأ - ۷

 .)۲€) (5؟ه54) ۱۳ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۸

 ثیدح)» :لاقو (4594) يذمرتلاو )١547(., هجام نباو «(۳۰۹۸) دواد وبأ :هجرخأ -۹

 .«بيرغ نسح
 )١1885(. ۱۱۸/۲ يراخبلا :هجرخأ - ۰

 ١ -_ يراخبلا :هجرخأ ۱۷۲ /۷ )٥۷٤٥(« ملسمو ۱۷/۷ )۲۱۹٤( )٥٤(.

 مث ةبابسلا هعبصأ ىلع هسفن قير نم ذخأي هنأ ثيدحلا ىنعم» ۳١۸/۷ )۲٠۹١(: يوونلا لاق (۱)
 . «مالكلا ًالئاق حيرجلا وأ ليلعلا عضوملا ىلع هب حسميف ؛ءيش هنم اهب قلعيف بارتلا ىلع اهعضي



 ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك ٦-

 لو «ىنْمَبلا هيب ُحّسْمَي ولها ّضْعَب ُدوُعَي ناگ هلي بلا نأ : اهنعو _ ۲

 ال ٌءاَمِش ءَكؤافِش لإ َءاَمِش ال يِفاَّشلا ّتنأ ينشا ءَسأَبلا بِهذأ ءساتلا فر َمُهّللا»

 . ِهْيَلَع فتم «ًامقَس روا

 ؟هنك هللا لوسر ِةَيْقُرِب كيِقْرَأ الأ :ُهللا همحر ِتباثِل لاق هنأ هب نأ نعو - ۳ ٠١

 إ َيِفاَش ال يِناَّشلا َتْنأ ٍفْشا ءسأّبلا َبِحْذُم «ٍِساّنلا بر هللا :َلاَق ءىَلَب :َلاَق

 يراخبلا هاور «ًامقَس ٌرِواَعُي ال ٌءاَفِش ءَتْنأ

 ٌمُهَللا» :َلاَقَك الإ هللا لوسر يِنَداَع :َلاَك ها صاقو يبأ نب دعس نعو - ۰ ٤

 . ملسم هاور «ًادْعَس ٍفْشا ا ادعس فشا َمُهّللا ءًادْعَس ِفْشا

 امج كي هللا لوسر ىَلِإ اَكَس هنأ : : 485 صاعلا يبأ ريفاعع ارم أ وعود

 مسب : :َلكَو كسب نِ مّلاب يَِلا ىلع ةي عض : ال هللا لوسر هَل َلاَقَق کک
 مل سو

 . ملسم هاور «ٌرْذاَحُأَو جا اَم رَ نِ هيَردُقَو هللاَةَّرِب ٌدوُعأ : ِتاّرَم َعْبَس لُقَو االت و

 ُهْرْضْحَي ْمَل ًاضيرَم َداَع ْنَم» :َلاَق هلك ّيبنلا نع ءاب#و سابع نبا نعو 5

 1 َكَيِفْشَي ْنأ « ءميظَعلا ي شررَعلا ّبَر «ميظَعلا هلل هللا ُلَأْسُأ : ارم عبس ُهَدْنِع لاقف لجأ

 لاقو «(نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد 5 هاور «ضرَملا َكِلَذ ْنِم هللا هاا

 .«يراخبلا طرش ىَلَع حيحص ثيدح» :مكاحلا

 ْنَم ىَلَع لحد اإ َناَكَو دوي ٌيِباَرْعَأ ىَلَع لحد يب يبنلا َّنأ :هنعو - 07

 يراخبلا هاور «هللا َءاَش نإ ٌروُهَط ؛َسْأَب ال١ :َلاَق «ُهُدوُعَي

 ني لا اک لا ىَنأ ليربج نأ : هني يردخلا ديعس يبأ نعو 4

 سف لَك ٌرَش ْنِم «َكيِْوُي ِءْيَش لَك ْنِم ءَكيِقْرأ هلا مشب :َلاَق (ْمَمَن» :َلاَق ؟َتْيَكَتْشا
 .ملسم هاور . كيِقرأ هللا مسي َكيِفْشَي هلل ساخ ِنْيَع وا

 .(55) (۲۱۹۱) ١8 /۷ ملسمو )٥۷٤۳(« ۱۷۲/۷ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 )٥۷٤۲(. ۱۷۱/۷ يراخبلا :هجرخأ . _ ۳

 ٤ - ملسم :هجرخأ ٩/۷۱ )۱۹۲۸( )۸(.

 )٩۷(. (۲۲۰۲) ۲۰/۷ ملسم :هجرخأ - 0

 : يذمرتلا لاقو ۳٤١/١. مكاحلاو ‹؛(۸۳٠۲) يذمرتلاو ء(١١٠۳) دواد وبأ :هجرخأ _

 . !بیرغ نسح ثیدح»
 .(0505) ٠١۲/۷ يراخبلا :هجرخآ _ ۷
 .(50) (5185) ۱۳/۷ ملسم :هجرخأ -ه-4



 ایک هللا لوسر ىَلَع ادهش امنا : هز ةريره يبأو يردخلا ديعس يبا نعو - ۹
 ااو اتا الإ لإ ال :َلاَقَف بر ُهَقَّدَص ءٌرَبكأ لاو هللا لإ هلإ ال :لاَق ْنَم» :َلاَق هنأ
 ال يِدْحَو انآ الإ هلإ ال لوقي :َلاَق هَل َكيِرَش ال ُهَدَحَو هللا الإ هلإ ال :َلاَق ادو رب
 یل اتا لإ ةلإ ال :َلاَك ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْنُملا هل هلا أ هلإ ال :َلاَك اَذِإَو .يِل كير
 هلإ ال :َلاَك شاب الإ ََُق اَلَو لوح الو هللا اإ هلإ ال :َلاَق الو .ُدْمَحلا َيِلَو ُكْلُملا

 هلاح نع ضيرملا لهأ لاؤس بابحتسا باب -575

 هللا لوسر نِ نِي جرح هاڪ بلاط يبأ نب يلع نأ اهو سابع نبا نع - 53
 هللا ٌلوُسَر َحَبْصَأ فيك < ءٍنَسَحْلا اب اَبأ اَي :ُنِماَّتلا لاقف ءويِف يفوت يذلا ِهِعَجَو يف لك

 زال ًائراب هللا ِدْمَحِب َحَبْصأ :َلاَق ؟لك

 هتايح نم سيأ نَم هلوقي ام باب -۷
 هلل :ُلوُقَي ىلإ ٌديَعْسُم ر َوُهَو ل4 بلا ُتْنِمَس :تلاق ءار ةشئاع نع ١

 .ِهْيَلَع ٌقفتم 'ىلغألا ِقيِفَّرلاب يِنْقِحْلاو ءيِنْمَحْراَو يل رفا
 وهو ا ءٍتْوَملاَي َوْهَو هلك هللا ل ونمو تيار :تلاق ءاهنعو - ۲

 ِتاَرَمَغ ىَلَع ي ينا ّمُهّللا» لودي 0 وامل SRE حت َدَقلا يف هدي لذي
 . يذمرتلا هاور ؛ِتْوّملا ِتاَرَكَس ْوَأ ِتْوَملا

 ضيرملا لهأ ةيصو بابحتسا باب -۸

 قشي اَم ىَلَع ربصلاو هلامتحاو هيلإ ناسحالاب همدخي نمو

 امهوحنو صاصق َوَأ دحب هتوم ببس برق نمب ةيصولا اذكو هرمأ نم
 ىَلْبُح َيِحَو للي لا تّنأ َةَئْيَهُج ْنِم ٌةأَرْما نأ : بو ٍنّيَّصخلا نب نارُمِع نع - ۳

 ا نع

 ءاَهّيلَو ل هللا لوسر اَعَدَف «َّىَلَع ُهْمِق ُهمَقْأَق ادح ٌتْبَصْأ هللا لوسر اي :ُتَلاَقَف «ىَنُّرلا ّنِم

 .(8470) يذمرتلاو )۳۷۹٤(« هجام نبا :هجرخأ - ۹

 ٠ _ يراخبلا :هجرخأ ١4/5 ٠١ )٤٤٤۷(.

 ١ يراخبلا :هجرخأ ١/۱۳ )٤٤٤١(« ملسمو ۱۳۷/۷ )۲٤٤٤( )۸٥(.

  - ۲هجام نبا :هجرخأ )١177(« .فيعض ثيدح وهو 91/8(2) يذمرتلاو

 “ - 9417ثيدحلا رظنا )77(.



 ?Kv ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -5

 اهْيَلَع ْتَدشَك اب تلا اهب َرَمأَ ءَلَعَمَم «اهب ينا ُتَعَضَو اًدإَك ءاَمْبَلِإ نِسخأ» :َلاَقَق

 ملم ةاور هيلع یلص مف قع اه رم مث ابا

 ٌكوُعَوَم َوَأ عجولا ديدش وأ جو اَنأ :ضيرملا لوق زاوج باب س4

 كلذ يف ةهارك ال هنأ نايبو .كلذ وحنو ةا ااو وأ

 عزجلا راهظإو طخستلا ليبس ىَلَع نكي َمّل اَذِإ
 هُتْسِسَمَف ءُكَعوُي وهو لب َيِبَنلا ىَلَع ٌتْلَخَد :َلاَق « هلو دوعسم نبا نع 5

 ْمُكْنِم ِنالُجَر ُكَعوُي امك ُكَعوُأ ين ءْلَجأ» :َلاَقَك ديد ًاكَعَو ُكَعِرُتل َكّنِإ : تلقت
 هوس

 ْنِم يِنْدوُعَي كو هللا لوسر ينءاج : لاَ « هنو ر يبأ نب ٍدعس نعو 6

 ركّذو ا ءٍلاَم ود ااو ‹«یّرت اَم يب ّعَلَب تاق يدنا

 . هيَلَع قفتم دخلا

 : الب نا َلاَقَف !هاَسْأَر : انو ٌةشئاع تلاق :َّلاَق «دمحم نب مساقلا نعو 5

 .يراخبلا هاور .ثيدحلا ركذو : . .(!هاَسأَراَو ءاثأ لب

 ٠١ الإ هلإ ال :رضتحملا نيقلت باب |

 ١ - الگ َرِخآ ناگ ْنَم» : ةَ هللا لوسر َلاَق : لاق هل و ذاعم نع

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو «مكاحلاو دواد وُيَأ هاور ؛ةَنَجلا لحد

  918ال ْمُكاَتْوَم اونم : ةي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هن يردخلا ديعس يبأ نعو

 .ملسم هاور هللا الإ هلإ

 ٠١ تيملا ضيمغت دعب هئوقي اَم باب

  -8ق دوا م. ىبأ ىلع لكلا لوسر لكم تلا ءا ةملس مأ نع

 .(:5) (؟هالا) ١2/8 ملسمو 0771(2) ٠٠١ /۷ يراخبلا :هجرخأ 15

 .(5) ثيدحلا رظنا -6

 .(035355) ١68 /۷ يراخبلا :هجرخأ _

 701١/١. مكاحلاو «(۳۱۱۸) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 )١(. (415) ۳۷/۳ ملسم :هجرخأ -4

 .(۷) (4۲۰) ۳۸/۳ ملسم :هجرخأ - ۹



 ىىِلْمأ ْنِم ٌنماَن ّحَضَف هًرَصَبلا هَعِبَت ٠ « ضف اإ حولا نإ" : لاق مث ءهّضَمغأف ءهرّصَب نى 4 2 ر9 وور
 ل کک ب ىلع نولو العلا كب الإ ميشا ىلع اوه ال : َلاَقَك
 اعلا يف ِهِبِقَع ٍةَع يف ُهُفْلْخاَو َنيِيِدْهَملا يف هجر ْعَقْراَو ل ا ْرِفَْغا م

 0 ويف هَل رونو ورب يف هَل ْحَسْفاَو «َنيِمَلاَعلا بر اي ُهَلَو اتل ٌرِفْغاَو

 تيم هل تام نم هلوقي اَمَو تيملا دنع لاقي ام باب ٠67

 وأ ٌضيِرَملا ُمُترَضَح اإ :ِلي هللا لوسر َلاَق :تلاق ايي ةمّلَس مأ نع -
 وُبَأ َتاَم اّمَلَف :تلاق :«َنوُنوُقَت ام ىَلَع َنوُنُمَوُي َةَكِئالَملا َّنإَف ءارْيَخ اوُلوُقَف ءَتِّيَملا
 :يِلوُق» :َلاَك ءَتاَم ْدَق ةّمَلَس اَبأ نإ .هللا لوسر اي :تلقف هلك َيِبَنلا تين ل

 هنو نإ روم نم فا ينيقغأت «ثلقف «ئَسَح ىف هني ينو هلو يل رولا ملا ے9 هس را
 ُكَّنلا ىَلَع :«ٌتّيَملا وأ «ضيرَملا م مرق 1 اذكه ملسم هاور .ِِلك ًادَّمَحُم

 كش الب «تيملا» :هريغو دواد را ةاورو

 ةبيِصُم ُهَبيصُت ِْبَع ْنِم اَم ل لک هللا لوسر ُتْعِمَس :تلاق ٠ اهنعو 0١
 الإ اهني اريڪ يل فلحلاو يتيِصُم يف ينج ملل َنوُمِجاَر هيل اَنإَو هلل انإ : لوي

a هر امك تلق ةّمّلَس وُبأ يفوت © اَمَلَف :تلاق هاَهْنِم ًارْيَخ هَل فّلْخْأَو ِهِتَبيِصُم يف ىَلاَعَت هللا هرج 

of 

 . ملسم هاور . لک هللا لوسر ُهْنِم ًارْيَح يل هللا َتَلْخَأَ اک هللا لوسر ينَرَمَأ

 هللا لاق 0 ال هللا لوسر نأ : هو ىسوم يبأ نعو - ۲

 :نولوقيف ؟وِداَوُ رَت ْمُحْضََك :لوقيف .ْمَعَت :نولوقيف ؟يِدبَ َدََو ْمَُْبَت :هَكئالَمل لات
 يِدْبَمِل اونا :ىَلاَعَت هللا لوقيف . ْعَجْرَتْساَو دمخ :نولوقيف ؟يِدْبَع َلاَق ادام : زرق . مَعَ

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور هِدْمَكلا َتْيَيُهوُهَسَو ونجا يف اتي

 يِدْبَعِلاَم :ىَلاَعَت للالوقي» :َلاَق لك هللا لوسر نأ بط ةريره يبأ نعو - ۳

 . يراخبلا هاور ةنَجلا الإ ُهَبَستحا مث ءاّينُدلا لْهأ ْنِم ُهيِفَص ٌتْضَبَق اإ ٌءاَرَج يِْنِع ء نِمؤَملا

 )۱٤٤١۷(« هجام نياو )۳۱۱١(« دواد.وبآو ء(1) (4۱۹) ۳۸/۳ ملسم : :هجرخأ 2
 ْ ه- + /: يئاسنلاو ,(9الا/) يذمرتلاو

  -0١ملسم :هجرخأ ۳/ ۳۷ )918( )٤(.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )٠١7١( يذمرتلا :هجرخأ - ۲

 .(۳۲) ثيدحلا رظنا ه7



 ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -1
E 7 + 0:70 د ج  

 ُهوُعْدَت ِوْيَلِإ للي بلا ٍتاَنَب ىدخإ ْتَلَسْرَأ :َلاَق ايم ڍير نب ةّماَسأ نعو - قف

 E :لوسرلل َلاَقَف ٍتْوَملا يف - ًانبا ْوَأ - اَهَل ًاَيِبَص نأ ُهُريْخُتَو

 ٌرِبْصَتْلُق ءاَمْرُمَق < ىَمَسُم لَجاب ُهَدْنِع ٍءْيَش لَو .ءىظغأ اَم ُهَلَّو َذَحأ ام ىَلاَعَت

 .ِهْيَلَع ٌقفتم .ثيدحلا مامت ركذو ...«ُبِيَتْحَتْلَو

 ةحاين اَلَو ب بدن ريغب تيملا ىَلَع ءاكبلا زاوج باب ۳

 اّمأَو .ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ «ي ملا باتك يف باب ايف يِتأيَسَو ٌماَرَحَف ٌةحاّيْلا اما

 ا ءاكتم تدي تلا و يْهّنلا ٌتيِداَحَأ ثءاّجَق ُاَكُبلا
2o0 ٌةَحاَبِن أ «ٌبْذَت ويف يِذَلا ءابلا نَع َوُه اَمَّنِإ َىْهَئلاَو ءب ىصْوأ ْنَم ىّلَ ٌةَلوُمْحَمو 

 : اَهْنِم ٌةَريثَك ٌتيِداَحأ ٍةحاين الو بدن ٍرْيَعِب ِءاكبلا ِزاَوَج ىَلَع ليلّدلاو

 ب + ٍنمْحّرلاُدَع ُهََمَو هاب نب َْعَس داع كك هللا لوسر نأ :اهيؤ رمع نبا نع - ۹0

 1 اك د اک هلا لوسر ىَكب 2 یکبف او ٍدوُعْسَم نب هللا دبعو «ٍصاّئَو يبأ ُنْب ٌدعَسَو «يفوَع

 الو هيلا يندب بّذَعُب اللا نإ ؟دومکش همست اَلأ» : َلاَقَك ءاؤكب هي هللا لوسر َءاَكب مهلا

 .ْيَلَع ٌقفتم .هْناَسِل ىَلِإَراَشأَو ْمَحْرَي ْوَأ اذهب ُبّذَعُي ْنِكَلَو ءبلقلا نُحب

 يف َوُهَو تلا باو كي هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر ليز نب ةَماَسأ نعو - 5

 ٍده» :َلاَق !؟هللا لوسر اي اذه اَم : دعس هَل َلاَقَف ل هللا لوسر اَنْيَع ٌتَضاَمَف ءِتوَملا

 . ِهْيَلَع ٌقفتم «ءاَمَحّرلا وِداَبِع ْنِم هل هللا ُمَحْرَي امنا ءووابِع ٍبوُلُق يف ىَلاَعَت هللا اَهَلَعَج ٌةَمْحَر

 ُدوَجَي وهو هيَ َميِهاَرْبِإ هبا ىَلَع َلَحَد ةي هللا لوسر نأ ا

 تنأو :فوَع نب ٍنمحرلا دبع ُهَل َلاَقَق .ناَئِرذَت كي هللا لوسر اَنَْع ْتَلَعجَق ويف

 َنبَعلا ّنإ» :َلاَقَق ا اًهَعَبْتَأ مَن هةَمْحَر اًهنإ وع ل ا لاف !؟هللا لوسر

 «نونوُرحَمَل ُميِهاَرِبإ اي َكِقاَرِفل ان ءاتبر يِضْرُي ام الإ ُلوُقَت الو ءْنْرْحَي بلقلاو ُعَمْدَت

 ؛ةروهشم حيحصلا يف ةريثك بابلا يف ثيداحألاو .هضعب ملسم یورو «يراخبلا هاور

 . ملعأ هللاو

 .(59) ثيدحلا رظنا ۔ ٤

 .(۱۲) (9754) 5١ /" ملسمو ؛(٤۱۳۰) 51١8-٠١5 /7 يراخبلا :هجرخآ 2-606

 ش .(۲۹) ثيدحلا رظنا 5

 .(1۲) (5718) ۷٦/۷ ملسمو «(۱۳۰۳) ٠١5/7 يراخبلا :هجرخأ _ ۷



 همس 3 سف نيحاسلا شا 0
 هوركم نم تيملا نم ىري ام نع فكلا باب ١65

 َلَّسَع ْنَم» :َلاَك فال هللا لوسر نأ : ةي هللا لوسر ىلوم ملسأ عف ا
 .ملسم طرش ىَلَع حيحص :لاقو «مكاحلا هاور هةّرم َنيِعَبأ هَل هللا َرَفَغ ْيََع مَ

 هنفد روضحو ةيدقت و تبل ىلع هداك تايد و

 يت اف هد َوَبَم َدَقَو زئانجلا ءاسنلا عابتا ةهاركو

 ىّنَح َةَراَتَجلا َدِهَش ْنَم :ه ھا لوسر لاق :َلاَق هي ةريره يبأ نع - 56
 ؟ناطاّريِقْلا امو : ر اطار ل قل ىلع او نت .ظاريق ُهَلَق و نشب

 ع قف ٌقفتم «نْيَميظَعلا ِنْيَلَبَجلا لْثم١ : لاق

 ًاباَسِيْحاَو ًاناميإ ٍمِلْسُم ةَراَتَج عنا نما :َلاَق ا .هنعو - ۹۰

 اطاَربق لك ٍنيطاريقب رجألا نم مجربها ٠ اميد نم َعَرفَْو اَهيَلَع ىَّلَصُ ىّ ُهَعم ناگ
 . يراخبلا هاور «ِطاَريقب مجري هَ ءيت ْنأ َلْبَق َمَجَر مٿ ءاَهيَلَڪ ىَّلَص ْنَمَو هلأ ا

 ٌقفتم .اَْيَلَع ْمّرْعُي ملو ٍزْئاَنَجلا عبا نَع اتيهن :تلاق ءار ةيطع مأ نع ١

 .ٍتاَمََحُملا ىف ُدَّدَسُي اَمُك ىّهَنلا يف ْدَّدَسُي ملو :هانعمو

 ةزانجلا ىَلَع نيلصملا ريثكت بابحتسا باب 5

 رثكأف ةثالث مهفوفص لعجو
 مآ وْيَلَع يَّلَصُي ٍتيَم ْنِم اَم» سا :تلاق ءاز ةشئاع نع 57 و 9

 .ملسم هاور ؛هيِف اوُعَمَش الإ هل َنوُعْفْشَي وُمَمْشَي ْمُهُّلُك هك َنوُفْلْبَي َنيِوِلْسُملا نم

 ٍلَجَر ْنِم اَم : 0 ايو سابع نبا نعو - ۳

 لل ُمُهَمَفَس ال ايس للاب َنوُكِرْشُي ال ًالُجَر نومبر هيَراَتَج ىَلَع ٌموقيَ بومي ٍمِلْسُم
 . ملسم اور هيف

 .۳۹۵ /۳ يقهيبلاو 2364/١ مكاحلاو .(4۲۹) «ريبکلا» يف يناربطلا :هجرخأ 34
 .(07) ٩۱/۳ )4٤٥( ملسمو )۱۳۲١(« ۱۱۰/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۹
 )٤۷(. ۱۹۔۱۸ /۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

  9١يراخبلا :هجرخأ ۲/٩٩ )۱۲۷۸(« ملسمو ٤1/۳ )4۳۸( )۳٤(.

  _ ۲ملسم :هجرخأ ٥۲/۳ )۹٤۷( )08(.

 )٤١١(. ثيدحلا رظنا _ ۳



 222 ش ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -1
 ےل در ا ا ياو نيرا .ةدايع تانك 1 -

 ىَلَع ىَّلَص اإ و ةَريَبْه نب ُكِلاَم ناگ : لاق «َىِنَرَيلا هللا دبع نب ٍدثرم نعو - ٤

 ٠ :4ل هللا لوسر لا : لا م وارا ةا ابل مارح ءاَْيلَع سالا لاقت یزاتجلا

 .(نسح ثيدح» :لاقو ‹«يذمرتلاو دواد وبا هاور «ٌبَجْوأ ُدَقَف فوفص هناكَ ِهْيَلَع یلص

 ةزاتجل ! ا 14 نآب 0۷

 eek 4 «باتكلا َةَحَتاَق م ةىلوألا ا دو ‹ِتاریبکت َعَبرأ ربك

 ET ءِدّمَحُم ىَلَع لص مهلا :لوقيف لكي يلا ىَلَع يَلَصُي مث

 ام ُلوُقَي الو .ٌديِحَم ٌديِحَح َكَنِإ ۔ هلو 5 ىلإ فار ىلع تلک امك“: هلوقب هک ذأ

 [ه+ :بارحالاا يلا لع صب ُدَتَكِبكَم هلآ ةو مو ارت و اوشا ري رعت هر
 نيهلشمللو كيملل دو لالا ربك مث دْيَلَع ّرَصَتْفا اإ ُهْتاَلَص حص ال ال هناك ءةيآلا

 :ويَسْحأ نمر :وغذيو ةعبارلا ريكي مث «ىلاعت هللا ءاَش نإ كيذاحألا عم کک

 يف ءاعّدلا لوطي هنأ داتملا و. لو 5 ٌرِفْغاَو هع اًت لَو فرجأ اتم رحت Eel م

 هللا ءاَش نإ ُهَرُكَْذَتَس يذلا ىفْوأ ىبأ نبا ثيدحل ءساّئلا را ُهداَتْعَي ام فالخ 0

 ا

 0 «ةئلاثلا e ةيعذألا امار

 ‹«هنع ۶ فَ هفاعو ُهْمَحْراَو هل آ هع 3 ا َوَهَو e َةَرانَج

 تيقن اگ اًياَطَحلا نِي هّقَتَو ِورَبلاَو جْلتلاَو ۽ ِءاَملاب ُهَلِسْغاَو هلم ْعْسَوَو هل ْمِرْكأَو

o2 

 جدد ءوِلْهآ ْنِم ًاريك ًالْمأَو وراد ّنِم اربح اراد ُهَلدبأو ءسّنّدلا َنِم ضَيْبَألا َبْوَّنلا

 تن س «راتلا ٍباَذَع م نمو ءرْبَقلا ٍباَذَع ن نم ُهذِعأَو ٌدَنَجلا ُهلخْدَأَو ِهِجْوَر ْنِم رك

 . ملسم هاور .َتْيَمْلا َكِلَذ انآ كوكا نأ

 - ٌيباَحَص هوبأو  هيبأ نع «يلهشألا ميهاربإ يِبأَو ةداتق يبأو ةريره يبأ نعو 45

 ٤ _ دواد وبأ :هجرخأ )۳۱٣١(« هجام نباو )١5940(« يذمرتلاو )8؟٠١(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ”09/7 )957( )8660(.

 بقع يذمرتلاو )١5918(« هجام نباو «(۳۲۰۱) دواد وبأ :هجرخأ ةريره ىبأ ثيدح ۔ ٩

 .” 1/١ مكاحلاو )14۳( «ىربكلا» يف يئاسنلاو ء(١۲١٠)

 .708و ۲۹۹/۰ دمحأ :هجرخأ ةداتق يبأ ثيدح

 يف يئاسنلاو )٠٠۲٤(« يذمرتلا :هجرخأ هيبأ نع ءيلهشألا ميهاربإ يبأ ثيدح

 2 «ىربكلا»



557 mw 
 اَنريِغَصَو ءاَنييَمَو احل ْرِف 0 :َلاَقَك هوَراَتُج ىَلَع ىَلَص هنأ :كي يبنلا نع اڪ
 ءماْسإلا ىلع هيا ان 1 ةتبيخأ ْنَم مهلا ءاَيئاَعَ اًندِهاَسو 0 كوكو ءانريبك
 هاورا ودعت انيفث لَو هرجا اتم اتفرخت ال َمُهّللا «ناميإلا 1 ُهَفوَتَق اًنِم ُهتَيِفَوَت ْنَمَو

Eنا را ل رار نموا لأ كان  

 لا ؛؛ملسمو يراخبلا طرش ىَلَع حيحص ةريره يبأ ثيدح : :مكاحلا َلاَق .ةداتق

 : يراخبلا َلاَق :ٌيِبّهْشَألا ةياور ثيدحلا اَذَه تاياور حصا :يراخبلا َلاَق» :يذمرتلا
 .«ِكِلاَم نب ِيفْوَع ثيدح بابلا اَذَه يف ءيش حصأو

 ىَلَع ْمُتْيَلَص اإ :لوقي هلي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َّلاَق ؛ هلل ةريره يبأ نعو - 46

 .دواد 0 هاور «ءاعّدلا ُهَل اوُصِلْخأَك تملا

 CE Ee نا هَل :َةَراَتَجلا ىَلَع ٍةاَلَّصلا يف ءاي ّيبنلا نع «هنعو _- ۸
 ءاهتينالعو اه رسب ملا َتْنأَو ءايحوز تضف َتنأَو ماشا اًهتيَدَه ٌتنأَو ءاَهَتْفَلَح

 .دواد ا هاور شك ْرِفَْغاَف هل َءاَعَفش كاتفج دقو

 َنِم ٍلُجَد ىَلَع لي هللا لوسر اَنب یلص :َلاَق « نفض ل
 ةلثز ويك كراج ٍلْبحَو كم يف نلف با نال نإ مُهّللا» : لو ب 5 یییلملا

 تنا َكّنِإ ا ٌرِفْغاَف ّمُهَللا ٍ؛ِدْمَحلاَو ِءاَقَولا لها َتْنأَو الا ٌباَّذعَو ءِرّبَملا هي هوك
 .دواد وأ هاور «ُميِحّرلا ٌروُفَعلا

 ٍتاَريِبْكَت َعَبْرأ هَل راج ىَلَع رب هنأ :اهؤ ىفؤأ يبأ نب هللا دبع نعو - ۰
 لک هللا لوسر ناک : لاق وُعْدَيَو اَهَّل ُرِفْغَتْسَي نيتريبحتلا نيب 1 , اَم ٍرْدَقَك ٍةَعباّرلا َدْعَب مام

- 

 نع ملص مث E ةَعاَس ثكمف اعبرأ ربك :ةياور يفو و 22 1 هے ووسع وع ٌتْنَدظ ىّنَح ةَ ر < سله 2 سوك مج 5 ۰
 لملم اھ تيار ام: ىلع مكديرا اللا 0 :ُهَّل اَنْلُق فرصا اَّمَلَف .ِهِلاَمِش ْنَعَو ِهِييِمَي وي ىع

 ثيدح)» :لاقو «مكاحلا هاور . ال هللا لوسر ّعَبَص اًذكه : : وأ , عْنْصَي لَو ول هللا لوسر

 . ؟حيحص

 )۱٤۹۷(. هجام نباو ء(۳۱۹۹) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷
 .(۱۰۹۱۷) «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو «(۳۲۰۰) دواد وبأ :هجرخأ - ٨۸
 .(1449) هجام نباو ء(۳۲۰۲) دواد وبأ :هجرخأ - ٩۹
 59/١”. مكاحلاو )*١9١(. هجام نبا :هجرخأ ٠

 نبا
20 
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 CYA ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -1

 ةزانجلاب عارسالا باب -
 30 ر ساصر 5 n س 01

 كت نإف ءةَراَتُجلاب اوعرسأ» :َلاَق الب ئبنلا نع ءهنييَو ةريره ىبأ نع 0

 ه2 هام 3 et 01 6-2 تعي ارم o - 2 2 مال 2

 ٌقفتم «مكباًقر ْنَع ُهَنوُعَضَت ٌرَشَف ءَكِلَذ ىَوِس كت ْنِإَو هوْيَلِإ اًهَنوُمٌدَقُت ريف َةَحِلاَص

٠. 
 هر

 هش مسي SIL سو < < 2. .٠

 . هيلع اهنومدقت ريخف» :ملسمل ٍةياور يفو
 و

 تعض اَذِإ) :لوقي اي يبنلا ناگ :َلاَق ها يردخلا ديعس يبأ نعو - 1

 نإَو «يِنوُمُدَك :تلاق ةَحِلاَص تناك ْنِإَ «ْمِهِقاَنعأ ىَلَع ٌلاَجّرلا اَهَلَمَتْحاَف ُةَراَتَجلا
2 

 | ِءْيَش لك اَهَتْوَص ٌعَمْسَي ؟اَهب َنوُبَمْذَت َنْيَأ اَهَلْيَو اي : اَهلْهَأل ْتَلاَق ءٍةَحِلاَص َرْيَغ تناك 0 م جت و
 .يراخبلا هاور ؛َقِعَصَل ْناَسنإلا َعِمَس ْوَلَو «َناَسْنإلا

 تيملا نع نيَّدلا ءاضق ليجعت باب 4

 هَتَوَم َنَمَيَتُي ىَّنَح كرتيف ةأجف تومي نأ الإ هزيهجت ىَلِإ ةردابملاو
 ىَّنَح ِهِئْيَدِب َةَقْلَعُم نِمْوُملا ُسْفَت» :َلاَك فال ىبنلا نع هلو ةريره ىبأ نع 4549 سل هد كعك ِ ا ا

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «هّْنَع ىضُقُي

 سا اس 8 ZZ 6 ر ا ۴ ل ET ,° ے2 5

 ءَضِرَم او ٍبِزاَع نب ِءاَرَبلا َنْب نأ : هن حّوْحَو نب ٍنّيَصح نعو - ٤

 2 o2 نام مص © ا گاو 0 ل ا ويب 7 222

 هب ينونؤآف ءُتْوَملا ويف َتَدَح ْدَق الإ ةحلَط ىرأ ال ينإ» :َلاَقَف هدوعي ايب ٌئبنلا هاتأف
 1 0 co or rod ° هرب اس“ ل لب 1 ل

 .دواد وبأ هاور هِهِلْهَأ ْئناَرْهظ َنْيَب سّبحت نأ مِلْسُم ٍةفيجل يِغَبني ال هنإق وب اولجَعَو

 ربقلا دنع ةظعوملا باب ٠٠

 لَك هللا لوسر اَناَتَأَك ءِدَقْرَعلا عيقب يف ٍةَراَتَج يِف انك :َلاَق «هلذ َيِلَع نع - 6
 7 و

 د سد و يعل د ہے ےک )لے عسل او يف سوس كل
 مكني اَمد : لاق مث «هِترصخمب تكني َلَعَجَو ق ° ةرصخم هعمو هلوح اندعقو «دعمف

 .(00) )4٤٤( ۰۰/۳ ملسمو )۱۳۱١(« ۱۰۸/۲ يراخبلا :هجرخأ - 1

 )٤٤٤(. ثيدحلا رظنا - ۲

 .(19١1)و (۱۰۷۸) يذمرتلاو )۲٤۱۳(. هجام نبا :هجرخأ _ ۳

 .دانسإلا فيعض ثيدح وهو )۳۱٥۹(« دواد وبأ :هجرخأ 14

 .(5) (5541) 59/8 ملسمو .(1449) ۲۱۲/۲ يراخبلا :هجرخأ 6

 4/7 ياهلا ب ةقاكغ وأ ءاضع نع كس هدب نالا رخ اف لا 9



 ياسا شا 3
 الأ هلا لوسر اي :اولاقف هةّنجلا َنِم ُهُدَعْفَمَو ٍراّئلا َنِم ُهُدَعْفَم بيك ْدَقَو از دحأ نی
 .ثيدحلا َماَمَت ركذو «. . .ُهَل َقِلُخ اَمِل ٌرسَيُم لكف ؛اوُلَمْعا» :َلاَقَك ؟اًنباَتِك ىَلَع لوبن

 ا هال

 هربق دنع دوعقلاو هنفد دعب تيملث ءاعدلا باب ١

 ةءارقلاو رافغتسالاو هَل ءاعدلل ةعاس
 نافع نب نامثع نبل وأ فو هلا دبع وُبَأ :ليقو - ورع يبأ نعود 445
 اوُرِفْفَتْسا» :لاقو ءِوْيَلَع فَقَو ِتِّيَملا ٍنْفَد نِم عرف اَذإ لي ٌيبنلا ناگ :َلاَق بط

 و

 .دواد 0 هاور «لأسي نالا هنإف َتيَِْتلا ل و يخل

 ام َرْذَك يِرْبَق َلْوَح اوُمِِقأَ «يِنوُمْسفَد اَذِإ :لاق و و اا
eو ت يوم و 1#  
 هاور ر وا أ اَذاَم َمَلْعَأَو مكب اا ی اًهُمحَل مسيو ا

 ل وطت قيس ق

 اوُمَتَح ْنِإَو ءنآرُقلا َنِم ٌءْيَش ُهَدْنِع ارقي نأ ٌبَحَتْسُيَو : هللا ُهَمِحَر ٌِعِفاَشلا َلاَق
 . ىح َناَك ُهَدْنِع َنآرُقلا

 هَل ءاعدلاو تيملا نع ةقدصلا باب 5
 رو 4 ءم سور

 تدل اونجا "نأ َرِفْمَأ ابر توُلوُفَي مھِدَعب نو واج 7 0 | َلاَق ١
 يالي ا

  > deوو ع د لي  oد كمي 5

 ىَمأ نإ : ی ينل دمر چ تام عر  eول اَهاَرَأ

e ۹4۹إ» : َلاَق ال هللا لوسر نأ  

 .ملسم هاور « 0 م م ةَيراَج ٍةَقَدَص :ِثالن ْنِم اإ
 و 9 ۶

2 7 Ci» 3 2 ١ 
3 

 .(۳۲۲۱) دواد وبأ :هجرخأ -ه5

 )۷٠١(. ثيدحلا رظنا - ۷

 .(01) )10١١4( ۸۱/۳ ملسمو «(۱۳۸۸) ٠١۷/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 ۷۳/١ / )1591( )۱٤(. ملسم :هجرخأ 86

 )١( عومجملا :رظنا .هباحصأل لب يعفاشلل سيل مالكلا اذه 5/ ٠۸١.



 ...تيملا عييشتو ضيرملا ةدايع باتك -5

 تيملا ىَلَع سانلا ءانث باب ۔۳

 : لَم ئبنلا َلاَقَف ءارْيَح اَهّيَلَع اًوَنْنَأَف ءٍةَراَتَجِب اوَرَم :َلاَق هذ سنأ نع - ۰
 نب رمع َلاَقَف .«ْتّبَجَو» :لَك يبنلا َلاَقَف ءاَرَش اَهّْيَلَع اَوَنأَف «ىرْخأب اورم مث (ُتَبَجَو» HIT ل < م نام TET 07 of 2 ES م8 2 2 6 ساس ر

 اذّهمو .ةنجلا هل ْتِبَجَوَف ءارْيَح ِهْيَلَع منيا اَذَه» :َلاَقَف ؟تّبَجَو ام : هلو باطخلا Te LMS ZS f ° E e تك جو . ك1 © . كم ك رح 9 3
 o2 چ. ر2 م < همم رد u هكش ه

 . ِهْيَلَع قفتم «ضرألا ىف للا ٌءاَدَهُس مشا ءراّثلا هَل تَّبَجوَق ارش هيلع ميتا

 هنالط باَطَحلا نب َرَمُع ىَلِإ ُتْسَلَجَن ةيوملا ٌتْمِدَق :َلاَق ٍدّوْسأْلا يبأ نعو 6١

 f موكل مو 21 ر قو مري 4 مس f fc ت م o مه
 ياف یرخاب رم مث 2« تبجو :ٌرَمع َلاَقَف «اريخ اًَهبِحاَص ىلع ينئاف .ةزانج مهب ترمف

 ءارش اًهِبِحاَص ىلَع ينثأف ءةئلاثلاب رم مث ءْتّبَجَو :ٌرمُع َلاَقَف ءاَرْيَخ اًهِبِحاَص ىلع س - - 1 f Td 31 1 ها سام iT ” هد ت 7
 تلق لاق ؟نينهؤملا ريما اي كَحَو امو :ثلفف ةووشألا أ لاق جو مع لاق 7 Ati تهم مس هع ساق صمم سر 15 2 a م 002

 RE 2 ا ے 9 Tro < reg 2 د 3 2 نال وَ
 ؟ةَئالَثَو : اْلُقَف ؛َدّنَجلا هللا ُهَلَخْدَأ ءريكب ٌةَعَيْرَأ هل َدِهَش مِلْسُم اَمُيأ» :ِِلكك يبنلا َلاَق امك

Ak27 و 1  Aه1 ا  e 
 . يراخبلا هاور .ٍدِحاولا نع ُهْلَأْست ْمَل مث «ِناتثاو» :لاق ؟ناتثاو :انلقف «ةثالثو» :لاق

 راغص دالوأ هَل تام نم لضف باب 5

 ڈ هل تومي مِلْسُم ْنِم اَم» :هك هللا لوسر َلاَق :َلاَق « هلو سنأ نعو - ۲
 - ت 2 o2 5 8 ر لا سام ر

 .هْيَلَع ٌقفتم ؛ْمُهاّيِإ ِهيَمْحَر لْضَمِب َةْنَجلا هللا ُهَّلَحْدَأ الإ ٌتْنِحلا اوغْلْبَي

 َّنِم ٍدَحأل تومي ال :لكَي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل ةريره يبأ نعو - 46
EZ 0ت  aهيلع ٌقفتم «مسقلا َةَلِحَت الإ ُراَثلا هّسمت ال ٍدَلّولا َنِم ٌةناَلَث َنيِمِلْمُملا هو .٠ 4 يَ کک تک  . 

 رو و E 00 ل ا وا
 وه :دورؤلاو عم. :مكيرم] (اهدراو الإ کنم نو :یلاّعَت هللا لوق «مّسقلا ةلجت»و

 . اًهْنِم هللا اَناَقاَع منهج ٍرْهَظ ىَلَع ٌبوُضْنَم ٌرْسِج َوُهَو ءِطاَرَّصلا ىَلَع روبعلا

 لَك هللا لوسر ىَلِإ ٌةأرُْما ٍتءاَج :َلاَق هيلو يردخلا ديعس يبأ نعو - 5

 هيف كيان امُوَي َكِسْفَن نِي اتل لعجاَف «كفيدحب ُلاَجّرلا بهذ هللا لوسر اي :ُتّناَقَف
 للك ئيبنلا َّنَهاَتْأَف ءَنْعَمَتْجاَف «اڌگَو اَذك َمْوَي َنْعِمَتْجا» :َلاَق ءا َكَمْلَع امم اَنُمْلَعَت al و 031 2 ر و ص ه7 ر ضا ا حو تھ ا 5 رب 0 ور

 .(50) (459) 57/9 ملسمو «(۱۳۹۷) ۱۲۱/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۱۳۹۸) ۱۲۲ ۔ ۱۲۱/۲ يراخبلا :هجرخآ - ١

 .سنأ نع ملسم هجرخي ملو (۱۳۸۱) ۱۲١ /۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 )15١(. (۲۹۳۲) ۳۹/۸ ملسمو .(۱۲۵۱) ٩4۳/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(165) (۲۹۳۳) "9/8 ملسمو «(۱۰۱) ۳٦/۱ يراخبلا :هجرخأ _ 4



50 2 
 -1 00 7 2 4 26 11 مم ى يكلم د ت 0 1م وا ورکر 0 يور رج
 اهل اوناك الإ ِدلولا َنِم ةثالث مدقت ٍةأرُما ٍنِم نكن ام» :لاق مث هللا هملع امم نهملعف

 .ِهْيَلَع قفتم ؛ِنْيْناَو» : هلل هللا لوسر لاقف ؟نينثاو :ٌةَأَرْما ٍتلاقف «راثلا َنِم اباَجِح ع 8 سس ت و A2 2 a 7 و 2

 نيملاظلا روبقب رورملا َدَّنِع فوخلاو ءاكبلا باب "0

 ىَناَعَت هللا ىلإ راقتفالا راهظإو مهعراصمو

 كلذ نع ةلفغلا نم ريذحتلاو

 رجلا اوُنَصَو اّمَل ينعي  ِهباَحْصأل لاق ةا هللا لوسر نأ :اثو ّرمع نبا نع 5

 اوُنوُكَت ْمَل ْنِإَك ءَنيِكاَب اوُنوُكَت ْنأ الإ َنيِبَّذَعُملا ِءاَلْؤَم ىَلَع اوُُخْدَت ال» :- َدوُمَت رايد -
 .ِهْيَلَع فتم ؛ْمُهَباَصأ اَم ْمُكْببِصُي ال ءْمِهْيَلَع اوُلُخْدَت ال ءيا

 َنيِذَلا َنِكاَسَم اوُلُخْدَت ال» :َلاَق ءِرَجِحلاِب لكي هللا ٌلوسر ّرَم امل :َلاَق ٍةياور يفو
 وللي هللا ٌلوسر مّن مث ؛َنيِكاَب اوُنوُكَت نأ الإ ْمُهَباَصأ اَم ْمُكَبيِصُي ْنأ ءْمُهَسْفْنَأ اوُمَلَظ
 .يِداَولا ٌراَجأ ىََتَح َرْيّسلا َعَرْسأو ُهَسْأَر

 .(۳۹)و (۳۸) (۲۹۸۰) ۲۲۰ /۸ ملسمو «(۲۰٤٤)و (4519) ٩/٦ يراخبلا :هجرخأ _ ٥



 410 رَفَشلا بادآ باتك -۷

 رفّسلا بادآ باتک ۷

 راهنلا لوأ هبايحتساو «سيمخلا موي جورخلا بابحتسا باب ٠55

 «سيمخلا موي كوت ٍةَوْرَع يف َجَرَح ةي ئبنلا نأ : هنت كلام نب بعك نع ۹

 . ِهْيَلَع ٌقفتم يمك م طم بي نك

 . سمكا ٍمْوَي يف الإ ُجُرْحي هلي هللا ٌلوسر ناگ امل : نيحيحصلا يف ةياور يفو

 : لاق ال هللا لوسر َّنأ : هيض يا يرئاعلا ةعادز نزروخيم مو 16

 . ٍراَهَنلا ٍلَّوأ ْنِم مب تح وأ هرس ت َّتَعَب اإ َناَكَو ((©"”اَهِروُكُب يف يتمأل ُكِراَب لل
 لَ ور

 دواد ا هاور ا رکو یراق نايتلا لوأ ا نسب ناكر ءًارجاَت رخص َناَكَو

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو

 ةقفرلا بلط بابحتسا باب -۷

 هنوعيطي ادحاو مهسفنأ ىَلَع مهريمأتو
 َّنِم َنوُمْلْعَي سائلا نأ ْؤَل» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءا ّرمع نبا نع _- ۸ 4 1 9 8 57 8 o1 نال م و A ت

 . يراخبلا هاور ؛ا!هَدْحَو ليَ ٌبكاَر َراَس ام ءمَلْعَأ ام ةدحولا

 ملسمل هزعي مل اذكو ملسم دنع هدجن ملو .(۰٥۲۹)و )۲۹٤۹( 59/5 يراخبلا :هجرخأ 5

 )١١١١١(. 557/19 فارشألا ةفحت يف يزملا

 يف يئاسنلاو 2((١5١؟) يذمرتلاو )5١575(« هجام نباو «(5565) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 . (۸۸۳۳) «ىربكلا»

 .(۲۹۹۸) 7١/5 يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 )١( ناسللا 7تقولا كلذ يف جورخلاو «ةودخلا :ةركبلا ١/٤1۹ .



eشن  
 : دلع هللا لوس لاق : لاق ۰ ها دج نع «هيبأ نع ِبْيَعُش نب ورمع نعو 48

 يذمرتلاو ذواد وب هاور «(ّيُكَر ٌةَناَلَكلاَو ءِناَناَطْيَش ِناَبكاَرلاَو ٌناطْيَس ٌبكاّرلا»

 .«نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «ةحيحص ديناسأب ىئاسنلاو

 ةنالث جرح اًذإ» : هيلع هللا 50 لاق : الاق ءو ةريره ناو ةيسن نأ نعوم 3

 .نسح وانساب اا هاور « نسح ثيدح (ْمُهَدَحَأ اورمويلف رفس ىف

 ريو ا اصل ب ا َرْيَخ» : لاق اک ّيبنلا نع <« “او سابع ن نبا نعو - ۱

 ءاور هَولِق ْنِم ًافْلأ َرَشَع اتا َبَلْغُي ْنَلَو .يفالآ ةَعَبْرأ شويُجلا ٌرْيَح 06 و «ةئوْعَبْرأ “بارلا

 . (نسح ثيدح) : لاقو «يذمرتلاو دواد 3

 تيبملاو لوزنلاو ريسلا بادآ باب -۸

 باودلاب قفرلاو ىّرُسلا بابحتساو رفسلا يف مونلاو

 اهقحب مايقلاب اهقح يف رّصق نم رمأو اهتحلصم ةاعارمو

 كلذ قيطت تناك اَذِإ ةبادلا ىَلَع فادرالازاوجو

 «ٍبضخلا يف ْمتَْكاَس اًدإ» :ِهنلكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ؛ ًةريره يبأ نع - ۹1۲

 ٌرْيَّسلا اَهْيَلَع اوَعِرْسَأَق «بذجلا يف ْمَتْرَكاَس اًذَِو .ضْرألا َنِم اًهّظَح بالا اوظعأَت

 ْماَوُهلا ىَوْأَمَو ءٌباَوَّدلا قد اهن ؛ٌقيِرَطلا اوبنتُجاَق 2 اَذِإَو ءاَهَيَقِن اهب اوُرِداَيَو

 . ملسم هاور للاب

 لاح يف ىَعْرَتِل رْيّسلا يف اَهِب اوُقُقْرا :يأ «ضألا َنِم اَهَطَح َليإلا اوطْعَأ» ىتعَم

 :َوُهَو تْحَت نم ةانثملا ءايلابو فاقلا ناكسإو نونلا رسكب وه «اّهَيَقِن» :هلوقو ءاَهِريَس

 .(88149) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(15174) يذمرتلاو )۲٣۰۷(« دواد وبأ :هجرخأ 4

 ٩۰ - دواد وبأ :هجرخأ )5108(.

 وهو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )١500( يذمرتلاو )511١١(« دواد وبأ : هجرخأ - 1

 .«للعلا يف عماجلا» يباتك يف هنايب لولعم ثيدح

 .(۱۷۸) (1951) 54/5 ملسم :هجرخأ 5

 )١( ةياهنلا .باحصألا «بحاص عمج :ةباحصلا ۳/ 17 .

 ) )۲ةياهنلا . شيجلا نم ةفئاط يه :ةيرسلا ۳٠۳/۲ .



 رَْفَسلا بادآ باتك -۷

 هع ماهي

 .رْيَّسلا كْئَض ْنِم اَهُحُم َبَهْذَي نأ َلْبَق ّدِصقَملا اوُلِصَت ىَّنَح اهب اوُعِرْسأ :هانعم هُّخُملا
 .ليللا ىف ٌلوزنلا :«سيرْغتلا»َو

 َسّرَعَف ءرَمَس يِف ناگ اَذإ يك هللا لوسر ناگ :َلاَق هڪ ةداتق 5 نعو _ ۳

 ا َعَضَوَو ُهَعاَرِذ َبَصَن حْبُّصل | ليف َسّرَع ادو ءونيِمَي ىَلَع َعَجَطْض ضا لي

 . ملسم هاور

 ضْرألا نإَك ءٍةَجْلّدلاِب ْمُكْيَلَع» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق بط 6 سنا نعو - 5
 . نسح داتساي دواد وُبأ هاور ؛ِلْيَلاب ىو

 .لْيّللا ىف لا (ةَجْلّدلا»

 يف اوقفت ًالْزْنَم اوُلَرَت اًذِإ ُنماَّنلا ناك :َلاَق هيض هَمُكلا هلت يبأ نعو - ٥
a 

 ا ٍةَيِدْوَألاَو ٍباَعّشلا وذه يف ْمُكَقْرَمَت نإ» : هك هللا لوسر َلاَمَف .ةَيِدوَألاَو باشلا

 2 و .ضنت ىلإ ضني علا الإ ًالِزْنَم َكِلَذ َدْعَب اوُنِرَْي ْمَلَف «!ِناطْيّشلا ّنِم ْمُكِلذ

 .نسح دانسإب دواد

 فورعملا يراصنألا ورمع نب عيبرلا نب لهس :ليقو  ورمع نب لهس نعو 5
 ْدَق ريب لكك هللا لوسر رم :َلاَق «هنيض و او ا ی لما مر اا

 ٌةَحِلاَص اَموُبَكْراَف <« ٍقَمَجعملا ٍمِئاَهَبلا هذه يف هللا اوُقَنا» :َلاَقَق ءِهِيظَبِب ُهُرْهَط َّقِحَل

 . حيحص دانسإب وا هاور (ًةَحِلاَص اًموُلُكَو

 تاد ب هللا لوسر ينفدرأ :َلاَق ءو رفعج نب هللا دبع رفعج يبا نعو - ۷

 هب َرَثَتْسا اَم ٌّبَحَأ َناَكَو «ِساّنلا َنِم دعا وب ُتّدَح ل وو ّىلإ َّرَسَأَو ُهَفلَح موي

TOE TTاًذكه ملسم هاور . لحن طْئاَح : : يعي . . لحن شئ  

 .(۳۱۳) (1۸۳) ۱٤۲ /۲ ملسم :هجرخأ

 )۲٥۷۱(. دواد وبأ :هجرخأ _ ‰4

 .(8855) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(۲۹۲۸) دواد وبأ : هجرخأ

 )۲٥٤۸(. دواد وبأ :هجرخأ ش5

 .(؟049) دواد وبأو .(۷۹) 184/١ )۳٤۲( ملسم :هجرخأ 1



 كك
 ّنِم لرل أطاح َلَحَدَف لخت شِئاَح :ِهلْوَق دعب  ملسم دانسإب يناقربلا هيف دازو رك ب يع 4

 الب لا هاَتأف ءماَنْيَع ٌتَقَرْذو َرَجْرَج ةي هللا لوسَر ىأَر امف ءلَمَج هيف اذ ِراَصْنألا

 اَذَه ْنَمِل ؟ٍلّمَجلا اَذَه بر ْنَم» :َلاَقَف ءَنَكَسَق ُهاَرْفِذَو  ُهَماَتِس :ْيأ  ُهَئاَرَس َحَسَمَف

 يف هللا يّ اَلقأ» :َلاَق .هللا لوسر اَي يل اَذَه :َلاَقَك ءِراَصْنألا َنِم ى َءاَجَف '؟ٌلَمَجلا

 دواد وُبأ هاور هةبْيْدُتو ُهْعيِحُت كُن َيَلِإ وُكْشَي ُهّنإَك ؟اَماّيِإ هللا َكَكَّلَم يتلا ٍةَميِهَبلا وه

 .يناقربلا ةياورك

 .ثنؤم درفم ظفل رهو ءءافلا ناكسإو ةمجعملا لاذلا رسكب وه : «هاّرفذ» هلق

 : يأ هدا :هلوقو ءِنُّدَألا فلَح ٍريِعَبلا نِم ُقَرْعَي يِذَّلا عضوملا :ىرْفّذلا :ةغللا لهأ

 مخ كتان هد عاف ل# يك كر هد ا كرك كس 5
 .لاخرلا لحن ىتَح حبسن ال ءالزنم انلّزَن اذإ انك :لاق ۰ هنو سنا نعو - ۸

 .ملسم طرش ىَلَع دانسإب دواد وُبَأ هاور

 - ةاَلَّصلا ىَلَع اًِصْرِح َعَم  اَنأ :هانعمو هَةَلِفاَنلا يَّلَصْن ال يأ :«ُحّبَسُن ال» :هلوق , Eت  : To fل 3 2 006 1

 . ٌباَوَّدلا ٍةَحاَرِإَو ٍلاَحّرلا طح ىَلَع اَهُمّدَقْن ال

 قيفرلا ةناعإ باب .5
 :ثيدحك تمدقت ةريثك ثيداحأ بابلا ىف

o 2 (1) 5 د « ەوە E o 2 . ل 
 يفورعم لك» :ثيدحو . ؛ديِخَأ نْوَع يف دّبَعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو»

 .امهِهاَبْشَأَو '”ةةَقَدَص
 E ن 2-2 رک o7 رم 7 جرس E م

 ىلَع لُجَر َءاَج ذإ ٍرْمَس يف ُنْحَن امني : لاق هن يردخلا ديعس يبأ نعو - 4

 لصق ُهَعَم ناگ ْنَم» : ي هللا ٌلوسر َلاَقَق الاَّمِشَو انيمي ْهَرَصَب فرضي ُلَعَجَف هَل َةَلِجاَر

 هل َداَر ال ْنَم ىَلَع وب ْدْعَيْلَف وار َلْضَك هَل ناگ ْنَمَو هَل َرْهَظ ال ْنَم ىَلَع هب ُدْعَيْلَف رْهظ
 o7 ري, تے ې روع 8 ت اک 0 ی و مش 000

 . ملسم هاور . لصف يف اني ٍدَحَأل ٌقَح ال هنأ ءاَنْيَأَر ىَّتَح ُهَرَكذ اَم ٍلاَّملا یفاتصأ ْنِم َرَكْذَف

Io,” 

 )۲٠۵۱(. دواد وبأ :هجرخأ - ۸

 .(056) ثيدحلا رظنا ۔ ۹

 .ةريره يبأ نع )٠٤٠٠( ثيدحلا رظنا )١(

 .ةفيذحو رباج نع )١754( ثيدحلا رظنا (۲)



 رّمَّشلا بادآ باتڪ -۷

 ِِع

 َرْشْعَم اَي» :َلاَقَف ٌَوّْرْعَي نأ أ أ :25 هللا لوسر نع < هلو رباج نعو ه١

 ک ا ْمُهَل َسْيَل ًامْؤَق ْمُكِناَوْخِإ ْنِم نإ ءِراَصْنَألاَو َنيِرِجاَهُملا
 :َلاَق «ْمِجدَحأ ينعي : اكلمك بقع انو اللا وأ نْيلُجَرلا هيل

 دار
 ل

 . هواد وأ هاور یل نه م ملح دحأ ةبقعك ةبقعك ٌةَبْدُع الإ يل اَم هناا وأ نيا ىلإ ٌتْمَمَصَق

 «فيرشلا يجزي هريستلا يف تلي هلا لوسر نك :َلاق «هنعو ۷۱
3o 

 . نسح دانسإب وا هاور كل وعدو فريو

E SSS 32ت  

TSأ  Oمرر  KI re r1 ل  A 

TTیدل  oا  
 2و ر هي ےک

 ١۲-١٤[. :فُرخَتلا] 4 َنوبلقنمْل 9 لِ انإو

 ىَلِإ اجرا اح وری ىلع یوا اَذإ َناَك اک هللا لوسر نأ :اإَو رمع نبا نعو - ۲

 ابر ىلإ ان َنيِنِرْفُم هَل اک اَمَو اَدَه اتل َرَكَس يذلا َناَحْبْس» : َلاَق مث ءثالك رک ِرْفَس

 مهلا ءىضرت ام لمعلا ّنمو «ىوقّتلاو ردا اذه انرقم يف كلأسن اإ ٌمُهَّللا .ن َنوُبلَقْنمَ
 يف ةَفِيِلَحلاو راسا عاملا 3 َتْنأ َمُهَّللا .ُهَدْعُب ُهَدْعب اَنَع وظاَو ءاَذَه اَنَرَهَس 0

 لالا يف لَم ِءوُسَو «رظنَملا ةباكَو ءِرَفّسلا ءار ْنِم كب ُدوُعأ يٿٳ لا ٠ .لْهألا
 (َنوُدِماَح ارل َنوُدِباَع َنوُبئاَت نوبي” : هيف َداَرَو َّنُهَلاَك َّعَجَر اڏو ؛ِدَلَولاَو ٍلهَألاَو

 . ملسم هاور
Ha 

 ءاثلابو ةلمهملا نيعلا ناكسإَو واولا م «ُءاَتْعَّولادَو .َنيِقيطم : (َنيِنِرْفُم١ ىنعَم

 .ووُحَنَو نزح ْنِم ٍسْمَنلا ٌرّيَغَت : : يهو ٌدَملاِب «ةباكلا»و .ٌةدسلا : يهو دملابو ةثلثملا

 .عجرَملا : «ُبَّلَقْنملا»و

 .(505) دواد وبأ :هجرخأ _ ۰

 .(۳۹۳۹) دواد وبأ :هجرخأ _ ۱

 .(150) ٠١5/4 )۱۳٤۲( ملسم :هجرخأ _ ۲

 تيجزأ :لاقي ءمهب قوسي يأ يجزي :هلوق» :۲۳۳/۲ ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق )١(
 .«قوسلا يف اهتنثح اذإ ةيطملا '



 يناس ل
lll 

 ْنِم وعي َرقاَس اذِإ كو هللا لوسر تاگ :َلاَق ‹ هنو سجرس نب هللا دبع نعو 91

 يف ٍرظْنَملا ِءوُسَو موُلْظَملا ٍةَوْعَدَو ءْنؤكلا َدْعَب ٍرْوَحْلاَو ءِبَلَقْنملا ةباكو ِءِرَفّسلا ِءاَنْعَو
 ١ .ملسم هاور .ٍلاَملاَو ٍلْهألا

 يذمرتلا هاور اذكو «نونلاب ؛ِنْوَكلا َدْعَب رؤَحلا» :ملسم حيحص يف َّوُه اذكه

 .هجو هَل امهالكَو ا «ًرْؤكلا» ىّرريَو : يذمرتلا َلاَق «يئاسنلاو

Oاك فاو  Aاًمِسالا ّنِم ٌعوُجرلا امسك نال  
 ص

 ةياورو . اًَهْعمَجَو اقل اا سوت ی دارا و اولاق .ٍص قتلا

 . ٌرَفَتْساَو دجو اذ : ائوك نوی ناگ ُرَدْضَم ءنْوكلا ّنِم «نونلا

57 
 م

 ص

- 

 باي يَ أ هذ بلاط يبأ نب يلع تدهش :َلاَق «ةعيبر نب يِلَع نعو 2-4

 :َلاَق < ءاَمِرْهظ ىَّلَع ىَوتْسا امل ءا مشب : لاق «باگّرلا يف ُهَلْجِر َحَصَو امل < ءاَهَبَكْرَيِل

 : َلاَق مث دوبل ابر ىلإ انو «َنيِنرفُم هل انك اَمَو ادم ا رس يَِّلا ل ا
 تا كتا :َلاَق مٿ ِتاَرَم تال ءَرَبْكأ هل هللا :َلاَق مث ءِتاَّرَم ڪال هلل دْمحلا

 َريِمَأ اي :ليقف َكِحَض ّمُن كن ا ريقي 0 يل لغات یی تقلل

 َكِحَض مث ُتْلَعَق امك لَم 4 ّيبنلا تيار :َلاَك ؟َتْكِحَص ِءْيَش يآ ْنِم «َنيِنمْؤُملا
 اد وِدِبَع ْنِم ٌبَجْعَي ىَلاَعَت كبَر ّنإ» : َلاَق ؟َتْكِحَص ٍءْيَش يآ ْنِم وللا لوسر اي : ٌتلَقف

 «يذمرتلاو دواد وُب هاور «يِرْيَغ ا ا يود يِل ُرِفْغا :َلاَك

 .دواد يبأ ظفل اذهو .«حيحص نسح» : خسنلا ضعب يفو ؛«نسح ثيدح» :لاقو

 اههبشو ايانثلا دعص اَذِإ رفاسملا ريبكت باب ١

 يهنلاو اهوحنو ةيدوألا طبه اَذِإ هحيبستو
 هوحنو ريبكتلاب توصلا عفرب ةغلابملا نع

 هاور . CEE اَذِإَو ءاَنْرَبَك اًنْدِعَص اَذِإ انك :َلاَق هو رباج نع هاله

 .يراخبلا

 ؛(7419) يذمرتلاو «(۳۸۸۸) هجام نباو .(457) ٠١4/4 )۱۳٤۳( ملسم :هجرخأ _ ۳۴

 .۳۷۳و ۳۷۲ /۸ يئاسنلاو

 ٤ _ «ىربكلا» يف يئاسنلاو ء(٩٤٤۳) يذمرتلاو ء(۲۹۰۲) دواد وبأ :هجرخأ )۸۸۰۰(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ 59/4 )۲۹۹۳(.



 رْفّشلا بادآ باتك -۷

 ءاوُرَبَك ايالا اولَع اذ ةشوُيجو للي ُِبّنلا ناگ :َلاَق ءو ّرمع نبا نعو - 5
 .حيحص دانسإب دواد وبا هاور .اوُحّبَس اوبه اّذِإَ

 نلف ذأ انلك EA علا نو لفن اَذإ هلك يِبّنلا ناك :َلاَق ءهنعو - ۷

 ُهَلَو َكْلُملا هَل هل هَل َكيِرَس ال ُهَدْحَو هللا الإ ةلإ الد :َلاَق م ٠ ا 1

 َنوُدِماَح ارل َنوُدِجاَس َنوُدِباَع نوا «َنوُبيآ .ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع وه و محلا
 .ِهْيَلَع ٌقفتم هدخو باّرخألا ٌمرَهَو ُهَدْبَع ٌرَصَنَو ُهَدْعَو e l0 ر ريس هس روا 4

 0آ حَحلا وأ شويجلا َنِم لَك اإ :ملسمل ةياور يفو

 ةلمهم لاد امهنيب نيءافلا حتفب َوُه «ِدَكْدَق» :ِهّلْوَقَو َعَمَتْرا :يأ ؛ىَقْوأ» :ُهلْوَق

 .«ضرألا َنِم ُمِقَْرُملا ظيلَعلا» :َّوُهَو ىرخأ لاد هرخآو «ةنكاس

 تح
 و

 ديرُأ ين «هللا لوسر اي :َلاَق الجر نأ : هيل ةريره يبأ نعو 4

 :َلاَق اق ءُلْجَّرلا ىَّلَو اّمَلَف فرش لك ىَلَع ریپختلاو «هللا ىّوَقتب 5 ب َكُيَلَع» :َلاَق ءىنِصْوَأَ
 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور هَرَمَّسلا ِهْبَلَع 1 َدْعْبلا هل وظا ّمُهَللا» 6 4 0 0

 اإ اًنُكَف ٬رَمَس يف لك ّيبنلا عم اّنك :َلاَق هو يرعشألا ىسوم يبأ نعو 4

 ءُساّنلا اَهّيأ اَي» :لب ٌيبنلا َلاَقَف ءاتتاَوص أ ْتَعَفَتراَواَْرَبكواَنلََم واو ىَلَع اتفرشا

 «ٌبيِرَق ٌعبِمَس تإ ْمُْكَعَم ُهْنِإ ًابِئاَغ الو ٌمَصأ َن َنوُعْدَت ال ْمُكَنِإَف ٠ ا
A.لغ قفتم هاش  

 . مكسْفْنأ اوُقْفْرا : أ ةدحوملا ءابلا حتفب «اوعَبْرا»

 نأ

 رفسلا يف ءاعدلا بابحتسا باب -۲

Nتاَباَجَتْسُم ٍِتاَوَعَد ثالث» : : هع هللا لوس لاق :َّلاَق « هڪ  

 دواد وُيَأ هاور «ٍوِدَلَو ىَلَع ِدِلاَولا ٌةَوْعَدَو هِرِفاَسُملا ٌةَوْعَدَو «موُلظَملا ةو َوُعَد َوْعَد :ٌّنِهيِف كش ال

 .اوِدَلَو ىَلَع» :دواد نأ ةياور يف سيلو . ؟نسح ثيدح) :لاقو .يذمرتلاو

 .(5099) دواد وبأ :هجرخأ - 5

 ٠١5/5 )۱۳٤٤( )٤۲۸(. ملسمو 5780(2) ۱۰۲ /۸ يراخبلا :هجرخأ - ةالال

 ٨ . 2يذمرتلاو ء(۲۷۷۱) هجام نبا :هجرخأ )8415(.

 )۲۷۰٤( )٤٤(. ۷۳/۸ ملسمو ٠١١/8 ۱۰۲ )1۳۸٤(« يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(۸٤٤۳)و )۱۹۰٥( يذمرتلاو «(78757) هجام نباو )١9175(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۰



 ياسا شا

 :َلاَك امو فاحت اإ ناگ لک هللا لوسر نأ : هني هياط يرعشألا ىسوم يبأ نع - ۹۸۱

 ٍدانسإب يئاسنلاو دواد وُيَأ هاور (ًمِهِروُرُش ْنِم كي ذ ُدوُعَنَو :ْمِجِروُحُن يف َكلَعْجَت اإ هلل

 يده قوق اَذِإ لوقي اَم باب .4

 َلَرَن ْنَم» :ٌلوُقَي ا هللا لوسر ٌتْعِمَس :تلاق ءتو ٍميِكَح ٍتنب ةلوخ نع - ۹۸۲
 لجترَي ىَّنَح ٌءْيَش ُهَّرْضَي ْمَل «َّقَلَخ اَم رس ْنِم ِتاّماَّثلا هللا ِتاَمِلَكِب ُدوُعَأ :َلاَ م الر

 . ملسم هاور «كد لزم ْنِ

 : لاق ليلا کک ل 46 ا لوسر ناگ :َلاَق ءا رمع نبا نعو 8

 ٌرَشَو كيف َقِلُخ اَم ٌرَشَو كيف ام رسو كرس ْنِم واب ُدوُعَأ هللا ِكّبَرَو يير ءضْرَأ 5

 ِنِكاَس ْنِمَو ؛ِبرْفَملاَو ة4 ٍةَّبَحلا َنِمَو ءِوَوُسْأَو ٍدَسأ ٌرَش ْن نِ كب ُدوُمْأَو ءِكْيَلَع بدي اَم
 واق ربا اور دَر امو ِدِلاَو ْنِمَو ءِدَلَبلا

 اكس ْمُه نيل نجلا ْمُه :هِدّلَبلا ناس : ُنِباَطَحلا لاق ءٌصْخَّشلا :؛ُةَوْسَألادَو

 هي نارا وأم ناک ام :ٍضْرألا َنِم دّلَبْلاَو :َلاَق ا

 . 37 ةيطاَيّشلا ١ :هَدَلَو اَمَو» : سيلبإ (دِلاَولاب» :دارملا نأ لو لا لزا

 رفاسملا ليجعت بابحتسا باب ٥-

 هتجاح ىضق اذ هلهأ ىَلِإ ا

 ءٍِتاَذَعلا ن َّنِم ٌةَعظِق ُرَمَّسلا» :َلاَك لكي هللا لوسر َّنأ : هنن هل ةريره يبأ نع - ۹۸٤4

 ر ٌلَجَعُيِلَك ورَفَس ن نم م e ىَضَق ادق مونو ارم ُهَماَعَط ْمُكَدَحَأ ٌعَنْمَي ةن

 لع ٌيفتم لما

 و و هم 8 ريب ل <

 . هدوصفقم : (هتمهن)

 .(۳۷٤۱۰)و (831:1) «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو )۱٥۳۷(« دواد وبأ :هجرخأأ -ه١0

 .(06) (۲۷۰۸) 77/8 ملسم :هجرخأ _ ۲

 .(۲۹۰۳) دواد وبأ :هجرخأ _ ۳

 ۲۲٤/۲. ننسلا ملاعم :رظنا (۱)



 رْمّسلا بادآ باتك -۷

 ًاراهن هلهأ ىَلَع مودقلا بابحتسا باب كلل

 ا ا
 اَلَك َةَبْيَملا ْمُكَدَحأ لاطأ اذ :َلاَق ایک هللا لوسر نأ : هلو رباج نع -6

 .«الْبَل هّلْهأ قرط

 .ِهْيَلَع فتم .الْبَل ُهَلْهَأ ّلُجَرلا َقّرظَي نأ ىَهَن چ هل ا

 هاي داو البل لهآ قري ال هلو هللا لوسر ناگ : َلاَق « 5 سنأ نعو -57
 5 همه دل oL و
 قمتم . ةيشع وأ ةودغ

 ل وعملا :«ٌقوُرَطلا»

 هتدلب ىأر اذإو عجر اَذِإ لوقي اَم باب ١0

 كلا ديس اإ رفاسملا ريبكت باب يف ةباّسلا "”رمع نبا ُتيِدَح هيف

 اإ ىَّنَح لكي سلا َمَم اتقا : لاك هبط م سنأ نعو - 1
 هأور . َةَنيِدَمْلا يك ىع كل رب لرب ن توشی دماح اَنْيَر E نوبات ,نوبيآ»

 دجسملاب مداقلا ءادتيا بايحتسا باب 4

 E SE ا

 SY هط كلان نی اک نعد ۹۸۸

 هبَلَع فتم . . ِنْيَئَعْكَر هيف َمُكَرْك ٍدِجْسَمْلا

 اهدحو ةأرملارفس ميرحت باي 4

 للاب ُنِمْؤُت و کک : ال هللا لوسر َلاَق :َلاَق هبط ةريره يبأ نع - 4۹

 ٌقفتم هاَْيَلَع مَرْحَم يِ َحَم الإ و يلو موي ةريِسَم ُرِفاَسُت ٍرِخآلا ٍموَيْلاَو

 .(1844)و ٦/00 (¥10) (YAT) ملسمو ‹«(٤٤۲٥)و 5١ )٥۲٤۳( /۷ يراخبلا :هجرخأ -_ ٥

 .(۱۸۰) (۱۹۲۸) 56/5 ملسمو «(۱۸۰۰) ٩/۳ يراخبلا :هجرخأ -5

 .(4194) ٠١6/5 )۱۳٤١( ملسم :هجرخأ - ة41/

 )۷٤(. (715) 157/1 ملسمو «(۳۰۸۸) 44/5 يراخبلا :هجرخأ _ ۸
 )٤۱۹(. (۱۳۳۹) ۱۰۳/۴ ملسمو «(۱۰۸۸) ٥٤/۲ يراخبلا :هجرخأ _ 4

 .(9ا/5) ثيدحلا رظنا )١(



 اش شا
Eإ ٍةأَرْماِب لجَر نّولْحَي ال» :لوقي الب ّيبلا َعوَس هنأ : او سابع نبا  

 نإ 1 اقف «مرځَم يؤ َعَم الإ ءارَلا ٌرِفاَسُت الو مرم وذ اهَعَمو

 َعَم حح د قِلطنا» :َلاَق ؟اَذَكَو اَذُك ٍةَوْرَع يف ُتْبِيُتُكا يل ا

  _ ۰يراخبلا :هجرخأ ٤/5005( ۷۲(, ملسمو ٠١4/4 )١541()154(.



 لئاَضَقلا باتك -۸

 نآرقلا ةءارق لضف باب -

 ؛نآَرُقلا اوُؤَرْقا» :لوقي ي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق ءهييَو َهَم "أ نع 0 ê ے3 ا 7 31 05 ت 000 (e يأ 01

 . ملسم هاور (وباَحْصَأل ًاعيِفَش 0 ةمايَقلا موي يّتأَي هنا

 ىتؤي» :لوقي ل هللا لوسز تیس :َلاَق هن َناَعْمَس نب ساونا نعو 7

 ٍلآَو ِةَرَقَبلا ٌةَروس هُمْدُقَت ايندا يف وپ َنوُلَمْعَي اوُناَك َنيذلا ِهِلْهأَو ِنآْرُملاِ ِةَماَّيِقلا ّمْوَي
 .ملسم هاور ؛اًمِهِبِحاَص ْنَع ناجا َناَرْمِع

ARکو 02  g~ oر  
 َمْلَعَت ْنَم ْمُكرْيَح١ا : لَو هللا لوسر لاق :لاق « هنو ا ج7

 و
 . يراخبلا هاور َُمّلَعَو َنآوُقْلا

 َوُهَو نآرقلا َرْقَي يِذَّلا» : هلك هلل | لوسر لاق :تلاق ‹ اتو ةشئاع نعو 14
“o قاش ِْيَلَع َوُهَو ويف "متغكيو َنآْرقْلا ارقي يِذَّلاَو قرربلا ماركلا ةَرَعَسلا عم وب رهام 

 هلع ٌقفتم نارا

  -0١ملسم :هجرخأ ۱۹۷/۲ )۸۰٤( )107(.

  _ ۲ملسم :هجرخأ ۲/ ۱۹۷ )8١05( )5617(.

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ 757/5 )٥۰۲۷(.

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ ٠١5/5 )۷( ملسمو ۲/ ۱۹۵ )۷۹۸( )۲٤٤(.

 )١( ةياهنلا .ةكئالملا :ةرفسلاو «ةءارقلاب قذاحلا :رهاملا ٤/ 1/4".

 ) )۲ةياهنلا .هناسل اهيف دلبتيو هتءارق ىف ددرتي يأ ٠۹۰/۱ .



 اجا
 ٍنِمْؤُمْلا لَم : الع هللا لوسر َلاَق : لاق ءهيإض م يرعشألا ىسوم يبأ نعو _ 6

 دي : ا يِذَّلا نيؤُمْلا لمَ a اممم بع اهحير :ةجرثألا لكم َنآرْلا اري ب يذلا

 ِلثَمگ ّنآرقلا أرقي يِذَلا ٍقِفاَُملا لثمَو ءٌوْلُ اَهُمْعَطَو اَهَل حبر ال :ِةَرمَتلا لكك نآرُقلا
 : ٍةَلظْنَحلا ٍلَْمَك نقلا ارقي ال يِذَلا ٍقِفاَنُملا ْلَكَمَو رم اَهَمْعَطَو ٌبّيَط اهحير :ٍةَناحيّرلا

 . هْيَلَع ٌقفتم رم اَهَمْعَطَو خيبر اهل اَهَل سِي

 باَتِكلا اذهب عكر هللا نِإ» :َلاَك ال ىبنلا َّنأ : هلو باطخلا نب رمع نعو - 5
3 

 . ملسم هاور 'ّنيرخآ هب ْعَضَيَو ًاماَوَق أ

 ُهاَنآ َلَجَر :ننْيتتْلا يف الإ َدَسَح ال» :لاَ الب سلا نع ڙو رمع نبا نعو - 1
 ءان ُهُقِفْنُي َوُهَك الام هللا ُهاَنآ ٌلُجَرَو ِراَمَتلا َءاَنآَو ٍلبَللا 0007 هي َوُهَك «نآرَقلا هللا

 هْيَلَع ٌقفتم راَمَتلا ءاَنآَو للا

 .ٌتاَعاّسلا :«ءاتآلاو»

 سرق هدنعو ءِففْهَكْلا روس E :َلاَق 00

 ىَتأ حبضأ الف ءان روني هس َلَعَجَو شذ لع ٌةَباَحَس ك ءِنتطَطب طوب
 .ِْيَلَع ٌقفتم «ِنآَرْقلِل ْتَلَزتَت ةئيِكَّسلا َكْلِي» :َلاَقَق هَل َكِلَذ َركَذَف لكي تلا

 للا :ةلقهملا ءاطلاو ةيححملا نيشلا حتفب فب «ٌنطَشلا»

 باك ْنِم افرح أَرَق ْنَم» :ِك هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق . نط دوعسم نبا نڪو لل
 ترج تلا قلو تفرع 9 نا رفا ال اا شعب او اخ ةا
 . «حيحص نسح ثيدح» :لاقو لا فرح ميو فرح مالو

 ِهفْوَج يف َسْيَل يِذَلا َّنإ» : ي هللا لوسر لاَ :َلاَك ءا سابع نبا نعو - ۰
 0 .(حيحص نسح ثيدج» :لاقو «يذمرتلا هاور «برُخلا ِتيَبلاَك ِنآَرَقلا ّنِم م

 1١94/1 )۷۹۷( )۲٤۳(. ملسمو ٠٠١ )٥٤۲۷(« ۔ 44/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 ش .(۲۹۹) (۸۱۷) ۲۰۰/۲ ملسم :هجرخأ _

 )٥۷١(. ثيدحلا رظنا _ ۷

 .(510) )۷۹٥( ۱۹۳/۲ ملسمو )٥۰۱۱(« ۲۳۲/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو (۲۹۱۰) يذمرتلا :هجرخأ 4
 . فيعض نايبظ يبأ نب سوباق هدنس يفو «(۲۹۱۳) يذمرتلا :هجرخأ _ ۰

 . ميم مال «فلأ قلد



 :َلاَق الك ئبنلا نع ءاز صاعلا نب ورمع نب وللا دبع نعو ١
 ةبآ SS ر | :نآرُملا بجاَصِل

 . (حيحص نسح ثيدحاا : :لاقو «يذمرتلاو دوا وا هأور (اَهُؤَرْقَت

 نايسنلل هضيرعت نع ريذحتلاو نآرقلا دهعتب رمألا باب . ۱۸۱

 يِذْلاَوَق : َلاَق اب يبنلا نع ءو ىسوم يبأ نع - ۰۲
 فتم «اهِلَُع يف لبإلا َنِم امت سا َوُهَل دب ِدمَحُم سف

 نازل بحاص رم امن : لاق ءال هللا لوسر نأ : ايو رمع نبا نعو _- ۴۳

 . هلع فتم «تَبَهَذ اهقلطأ ْنِإَو ءاَهَكَسْمَأ اَهْيَلَع دَهاَع نإ ةَلقَعملا لبإلا ٍلَكَمَك

 نآرقلاب توصلا نيسحت بايحتسا باب ح8

 اهل عامتسالاو توصلا نسح نم ةءارقلا بلطو

 هللا نِذأ اَم» :لوقي هلك هللا لرز تغمس لاف فط ةريره يبأ نعو - 4

 .ِهْيَلَع ٌقفتم 'وي رهجي ِنآْرُقلاِب ىَنَعَتِي ٍتْوَّصلا ٍنَسَح ينل نا ام ِءيَشِ
 .ٍلوبَقلاو اًضّرلا ىَلِإ ٌةَراَشإ َوُهَو ءَعَمَتْسا يأ :«هللا َنِذأ» ىَنْعَم

 رب. در ١

 تيتو ْدقَل» :ُهَل َلاَق لكك هللا لوسر َّنأ : هو يرعش ی قود ل

 ش . هلع قفتم «دواد لآ یا نم "1 امر

 َكِتءارِقِل ٌعِمَتْسأ اَنأَو يِيَتْيَأَر ْوَل» :ُهَل لاق لكك هللا لوسر َّنأ :ملسمل ةياور يفو

 . ؛ًةحرابلا

 ِنيّنلاب ءاَشِمْلا يف ارق 4 يلا ٌتِْمَس :لا ءا بزاع نب ءارّبلا نعو - ٠5
 ساس مه ؟

 . ِهْيَلَع قفتم . نه 2 ٌنسحأ ذأ ت امك «نوتيَرلاَو

 )۲۹۱٤(. يذمرتلاو )١5754(« دواد وبأ :هجرخأ - ۱

 .(۲۳۱) (۷۹۱) ۱۹۲/۲ ملسمو ۲۳۸/٦ )٥۰۳۳(« يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(۲۲۹) (۷۸۹) ۱۹۰ /۲ ملسمو )٥۰۳۱(« ۲۳۸ ۔ ۲۳۷ ٦/ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(۲۳۳) (۷۹۲) ۱۹۲ /۲ ملسمو 0/044 يراخبلا :هجرخأ 2. 4

 .(175)و (570) (۷۹۳) ۱۹۲/۲ ملسمو 54١/5 )٥۰٤۸(« يراخبلا :هجرخأ _ ۵

 .(۱۷۷) (514) ٤۱/۲ ملسمو ۱۹٤/٩ )۷٥٤٩(« يراخبلا :هجرخأ -

 )١( ةياهنلا .اهب رّمزي يتلا ةلآلا :رامزملا ۲/ ۳٠١ .



emا ا  
 r 6 ا 05 5 ےہ ےک 08

 َّنَمَتَي مل ْنَم» :َلاَق ايب ئبنلا نأ : هذ رذنملا دبع نب ريشب ةبابل يبأ نعو - ۷

 .نآرقلاب ُهَنْوَص ّسسَحُي : (ىَنَعَتَيِ) ىنعم .ٍديج ٍدانسإب دواد وبا هاور «اَنِم سيلف نآوٌقلاب

 ا :ال ّيِبّنلا يِل لاق مانو هل دوعسم نبا نعو 4 ١

 ْنِم ُهَعَمْسأ نا بح يّنإ» :َلاَق !؟َلِزْنَأ تنتع وزة تكلم انتا هللا لوا ف

 يك نم الفي اإ تگ :ةيآلا وذه ىلإ ٌتْنِج 2 ىح ءِءاَسّنلا ًةَروُس وْيَلَع ُتْأَرَقَف 'يِرْيَغ

 تَعَتْلاَف «َنآلا َكبْسَح» :َلاَق عب ضو 4@ اًديِهَس لته َلَع كي انجو یھب م دم

 . هْيَلَع قفتم :ناقرَدَت هاتي ادق يل

 e تايآو روس ىَلَع ثحلا باب -۳

 الآ» : كك رشا ٌلوسر يل لاق :َلاَق نط 5 ىّلَعُمْلا نب عِفاَر ٍليِعَس يوس يبأ نع 8

 نأ اَنْدَرأ اّمَلَف ءيِدَيِب َذَحَأَ هج ب تلا نر يف يد ملقا كش

 ٌدْمَحلا» :َلاَق ؟نآ ال يف ٍةَروُس مآ كمع : َّتْلُق َكْنِإ ىا َلوُسَر اي : ٌتْلُق ءَجُرْحَت
 . يراخبلا هاور «ةهئيِتو أ يذلا ميلا افلا يناككلا ُميكلا ىه ءيا بر

 لقط :يف َلاَق یک هللا لوسر نأ : 5 يردخلا ديعس يبا نعو _- ٠١

 .«نآرقلا لث ُلِْمتل اَهَّنِإ هديب ييف يِذَّلاَو» : : دور 4 دك
 يف نآرقلا ثلث | ثّ ارقي ْنأ ْمُكُدَحأ ٌرجْيَأ» : ِهباَحْصَأل لاَ ال هللا لوسر نأ :ٍةياور يفو

 أ هنأ وه لق#» :َلاَقَف ؟هللا لوسر اي َكِلَذ ُقيِطُي اَيأ : اوُلاَقَو ءْمُهْيَلَع َكِلَذ سَ هوَ

 .يراخبلا هاور (نآْرُقْلا تل ١-0[: :صالخإلا] 4O ٌدَمَصلَ هنأ ©

 َحَبضأ اّمَلَ اَمُدَدَرُي دَحَأ هللا َوُه لق أرَ الجو عَ ًالُجَر ذأ :هلعو د 11

 : نك هللا لوسر َلاَقَك ا ناگو هل ا كيد رگذُ كو هللا لوسَر ىّ

 .يراخبلا هاور ؛نآْرَقلا َتْلُث ُلِدَْتل ان ویب يِسْفَن يِذَناَو»

1 

 .(5١ا1) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 .(547) ثيدحلا رظنا- ۸

 )٤1٤۷(. الال ١/ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(0016)و (0017) ۲۳۳/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ۰
 .قباسلا ثيدحلا رظنا - ١

 )١( «ةليلق اهنأ دقتعي يأ ءاهللاقتي هلصأو ماللا ديدشتب اهلاقتي» :/5 /9 يرابلا حتف يف رجح نبا لاق .



 لْئاَضَفلا باتك -۸

 ب
 5 مس هس

 2 : نفط ةَرْيَرُه يبأ نعو - 1۰1۲

 . ملسم هاور «ِنآَرَقلا َتْلُث ُلِدْعَت اهنا ١ :صالخإلا7 9

 :ةرؤسلا وده تیا ىنإ هللا درر اي: لاق الجر نأ هبل قنا نمو ۴

 «يذمرتلا هاور هةّنَجلا َكَلَحْدأ اَهّبُح َّنإ» :َلاَق ٠ :سدلعإلا] 4© دع هَل هلأ وه لك»
 . ًاقيلعت ِهِحيِحَص يف يراخبلا هاورو .«نسح ثيدح» :لاقو

 فا

2 

 / رَت ْمَلَأ» :َلاَق ال هللا لوسر نأ :هلذ رماع نب ةبقع نعو 6

 برم د ا : ىف 4( قَمْل ِقَلَمْلا ٌبَرِب ُدوعَأ ل لئ ؟ُظَق نهم َرْي ب مَ َهَلْبَّللا هذه

 . ملسم هاور (٠ :سانلا] 4© ساک

 اجلا د ْدَدَعَتَي لَو هللا ٌلوسر ناگ :َلاَق هاو م ُيردُحْلا ٍديِعَس يبأ نعو - 1١6 ٠

 ءاور .اَُماَرِس ام كرو اهب دكا ءار اکل ءِناَتكْرعملا تلر یئ ءناَسنإلا ِنْيَعَ

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 اع

505 

Es 

 َنوُثالت ةرودس ِنآَرُقلا نمل : لاق لک هللا لوسر نأ : : هبط ةريره يبأ 000

 وبا هاور ٠ :نينحر لمل ودیر ىلا ریت : : يهو هَل َرِفَغ ىَّنَح لُجَرِل ْتَعَمَش ْتَعْفَش هيأ
 .!نسح ثيدح) : :لاقو ‹يذمرتلاو دواد

 عفشت» :دواد يبا هياور يفو . اعفشت» :دواد أ ةيا و

 .ْيَلَع ٌقفتم «هاتفگ ويل يف رقبا روس رخآ
 .ٍلْيللا مايق ْنِم هاتفك :ليقو لّيللا كلي ًةوُركَمْلا هاتفك :ليق  oeا > ع تے ا 2-2

 .(۲۹۲) (۸۱۲) ۲۰۰ /۲ ملسم :هجرخأ- ۲

 : يذمرتلا لاقو .ًاقلعم ١95/7 )۷۷٤( يراخبلا هاورو )۲۹٠١(. يذمرتلا :هجرخأ _- ۴۳
 . «بيرغ نسح ثيدحال

 ٤ - ملسم :هجرخأ ۲/ ۲۰۰ )۸۱٤( )554(.

 هل ««ىربكلا» ی يفو 77١/8 يئاسنلاو «250958) يذمرتلاو )70١1١(«. هجام نبا :هجرخأ - 6

 .«بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو 204)

 يف يئاسنلاو )١841( يذمرتلاو ء(١۳۷۸ هجام نباو )۱٤١١(« دواد وبأ :هجرخأ - 5

 )١١51١1(. «ىربكلا»

 .(59075) (808) ۱۹۸/۲ ملسمو ٠٠۷/١ )٤۰۰۸(« يراخبلا :هجرخأ- ۷



550 CD 
 َرياَقَم مكتوب اوُلَعْجَت ال١ :َلاَ اک هللا لوسر نأ : د هك ةريره يبأ نعو - 4

 E هي ارق يب يِذَلا ٍتْيَبلا َنِم ٌرِفْي َناطْيَّشلا نإ
 يرْدَنَأ ءرِذنُمْلا اب اي» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هبط بعگ نب نبأ نعو 65

 :ةرععجرار مولا لآ وه الإ لإ 5[ هک :ُتْلُق ؟ُمظمأ َكَعَم َكَعَم هللا باك ْنِم يآ يأ

 .ملسم هاور ؛ِرِذْنَملا 3 ميلا كزهيِل» :لاقو ءيِرَّدَص يف َبَرَضَف مهو

 ءَناَضَمَر اگر ٍظْفِحِب هلك هللا لوسر يلو :َلاَ هل ةريره يبأ نعو ح٠
 : َلاَ ا هللا لوسر ىَلِإ َكّنَعَفْرَأل : ٌتلّقف ُهُتْذَحأَك ماعلا َنِ وئي َلعَج تآ

 هللا لوسر َلاَقَف «ٌتُْحَبْصْأَق غ تلقت ةا جاع يبو ءٌلاَيِع َيلَعَو عمن

 ةجاح اَكَش ءهللا لوسر ای :ٌتْلُق ؛؟ةَحِراَبلا كريسأ لمقام «ةريرُه اَبأ
 داع قاع "ق1 ةر ري و رَ مام قە

 ٌدوُعَيَس هنأ ٌتْفَرَعَف ُدوُعَيَسَو َكَبَذَك دق نإ اَمأ» :َلاَقَف ر

 e َكَنَعَفْرَأل :ُتلُقَق املا نم وحي ءاجك «هَتَدَصَرَف كو هلل الرس لوقت

 ٌتَحَبْصْأَق ليس تيم همر ءُدوُعأ ال لاَ يلو جاَتْسُم يئ يغ : :َلاَق نك

 «هللا لوسر ای : تلق «؟ةَح ٍراَبلا َكُريِسَأ َلَمَك اَم «ةريرش اب ايد : هلك هللا لوسر يل َلاَقَق

 دص اهوُعيَسَو كَيَدك ذق هند. اقف ةلييَش دلك محرق «َالاَيِعَو ةَجاَح اگ

 ٌرِخآ اذهو لب هللا لوسر ىلإ َكّنَعَفْرَأل :ُتلُقَف ُهئْذَحَأَم ماَعطلا َنِم وحي ءاجَق «هَئلاَثلا
 4 ي

gi 228 e ت 

 ءا لا كَ تال كم يفك نفت : :َلاَقق !دوُعَت ال كأ ْمُعْرت كن ت ِتاَرَم ثالث
 َّنِم َكْيَلَع َلاَرَي ْنَل هن « يِسْرُكلا َهيآ ارفاق َكِشاَرِف ىَلِإ َتْيَوأ اَذِإ :َلاَق ؟م ام :ُتلُ

 ۴ 2َ ومب ت 0

 e ن ف «هلیبس ُتْيِلَحَف ٠ ضن ىلح ناطق كرفت الو «ظفاَح هللا

 ع "رو عع ر ےہ

 ا ؟يِه ا تلق :َلاَق ل
 وم كلا صا 0 رر سر 5

 : ةّرسقبلا] ا ل ا وه الإ هلإ ال لا :ةي
 «طف ك

0 6.١ 

0 

9 3 5 u 

 موق ىلع قرأ نم يلا ارق
 ناك لا و كراع نار :يِل لاقو عهد

 م ٌبِطاَحَت ْنَم ُمّلْعَت :توذك وهو كفَدَصا لَك هلام :ک ّيبنلا

 .يراخبلا هاور «ٌناطْيَش َكاَّذ» :َلاَق .ال :ُتْلُق

5 46 

 َلاَقَق . حبضُت ىّنَح ٌناطْيَش كلو
 (؟ةَرْيَرْه اَيآ اپ اي ثالث

 .(۲۱۲) (۷۸۰) ۱۸۸/۲ ملسم :هجرخأ _- ۸

 )۲٥۸(. (۸۱۰) ۱۹۹/۲ ملسم :هجرخأ _ ۹

 .(۲۳۹۱) ۱۳۳ ۔ ۱۳۲ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۰



 هم لْياَضَفلا باتك -۸

 ْنِم ِتايآ َرْشَع طِفَح ْنَم» :َلاَق ي هللا لوسر نأ : هِنَذ ءادردلا يبأ نعو- 0١

 .؛ٍلاّجّدلا ّنِم َمِصُع ءِفْهَكلا ٍةَروُس ِلّوأ
 .ملسم امهاور «فُهكلا ٍةَروُس رخآ ْنِم١ :ةياور يفو

 ْنِم ًاضيقل مِم َعِمَس ل يبنلا َدْنِع دِعاَق 4 ليربج امتي : اك سابع نبا نعو - ۲

 ا نياك ادع كات كسار ترن

 ْرِشْبَأ :لاقو ّمّلَسَ َمويلا الإ طق لري مل ضرألا ىلإ لزب كَم اذه :َلاقف ّكلَم نم

 ا نل ءةَرَقبلا ةروس ميتاوَحَو ءباّتكلا ُهَحِتاَف : َكّلْبَق ىب اَمُهَتْوُي زب مل اَمُتتدَأ نيرون
 و هتيطغأ الإ اَهْنِم ٍفْرَحِب

000 

 ةءارقلا ىَلَع عامتجالا بابحتسا باب -14

 بب يف مو َعَمَتْجا اَمَو» : ال هللا لوسر َلاَق :َلاَق « هو ةريره يبأ نعو - ۴
 70 ُةتيكّسلا ْمِهْيَلَع ْتَلَْن الإ مهني ُهَنوُسراَدَكيَ ا با نوعي للا تو نِ
 . ملسم هاور «هَدْنِع ْنَمِيِف هللا ْمُهَرَكَذَو ٌةَكِئالَملا ُمُهَْحَو < لا

A ERG 

 کرج را واصلا ىلإ رشف اذإ اَوُنَماَء حبلا اياكي» :ىَلاَعَت هللا لاق

 دير نکو جرح نم مُڪَيَع لڪيل هلا دير ام :ىَلاَعَت هلُؤَق ىَلِإ [5 :ةدئاملا]

 ش [٠ :ةدئاملا] يترن مڪمل مکی تق مملو مگرھطی

 ت لوقي لب هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق « بط م ةريره يبا نعو _- ٤
 ليطي ن أ ْمُكْنِم َعاطَْسا ِنَمَك ءِءوُضْؤلا ر انآ ْنِم ر "دج او ٍةَماَيِقلا َمْوَي َنْوَعْدُي )2 فلا هم اسو و293

 ِهْيَلَع ٌقفتم «لَعقيلَ هر

 .(۲۵۷) (۸۰۹) ۱۹۹/۲ ملسم :هجرخأ 2. ۱

  ۲ملسم :هجرخأ- ۱۹۸/۲ )8١5( )۲٥٤(.

 .(۳۸) (۲۹۹۹) ۷۱ /۸ ملسم :هجرخأ د ۳

 ٤‰ يراخبلا :هجرخأ- ١/45 )۱۳١(« ملسمو ١/١59 )515( )۳٤(.

 . ةمايقلا موي ءوضولا رونب مههوجو ضايب ديري «هجولا ضايب : ةرغلا نم :رغألا عمج :رغلا )000(

 E ةياهنلا

 ۳٤٠/١. ةياهنلا .مادقألاو هجولاو يديألا نم ءوضولا عضاوم ضيب يأ (۲)



Cr.نيحلاصلا ضاير  

 ُتْيَح ِنِمْؤُملا َنِم ُةَيْلِحلا ُُلْبَت١ :لوقي اک ىليلخ ٌتْعِمَس :َلاَق «هنعو 2 606
 و

5 
2 

 .ملسم هاور «ٌءوُضّؤلا حلبي

0 0 2 
 ّنّسَحَأَف أَضَوَت نم» : ال هللا لوسر لاق :َّلاَق اي كال رولا حا

204 

 . ملسم هاور (وِراَمَظأ ٍتْحَت ْنِم جرحت ىّ ىتح ِوِدَسَج ْنِم هاَياَطَخ ٌتَجَرَخ َءوْضْؤلا

 م ىو

 ٠ :َلاَق مث ءاَذَه يِتوُضُو لِي ْأَضَوَ د ل هللا لوسر تيار :َلاَق «هنعو . ۷

 ةَلِفاَن ٍدِجْسَملا ىلإ ُهُيْشَمَو ُةَنالَص ْتَناَكَو «وبْنَد ْنِم َمّدَقَت اَم ُهَل رِفُع ءاَذكه اّضَوَت

 - ملْسُملا ٌدْبملا اَضَوت ا : َلاَق الب هللا لوسر نأ : : كإط ةريره يبأ نعو 4

 َمَم وأ ءءاَملا َعَم ِهيْيَعب اهبل رَ ٍةكيطَح لك ِهِهْجَو ْنِم َجَرَك هجو َلَسَمَف  ُنِمْؤُملا وأ
 والا حم ءاي اهب ناگ ةكيَح لگ ِْيَدَي نِي َجَرَح (ِهُْيَدَي لسع اًذِإَك ءِءاَملا ٍرظَق رخآ

 ءِءاَملا َحَم الج اَهْنَشَم وئيلو لک تجرح ,ْيَلْجِر لَه اذل املا رظَف رخآ ّعَم وأ

7 

 . ملسم هأور «بونذلا َنِم اق جري ىَّنَح ءِءاَملا رف رخآ َعَم وأ

 موق راد ْمُكْيَلَع ماَلَسل» :َلاَقَف ملا تا هك هللا ل وسو نأ :هنعو 8

 00 اولاق ءاََتاَوُخِإ اَنْبَأَر ْدَق انآ ٌتْدوَو َنوُقِحاَل ْمُكِب هللا ٤ َءاَض ْنِإ اَنِإَو «َنيِنِمْؤُم

 0 دعب اونا ْمَلَنيِّلا اتناوخإو «يِباَحْصأ ْمُتنأ» :َلاَق ؟هللا لوسر اَي َكَئاَوْخِإ

 أ ا َالُجَر نا ْوَل َتْيَآَرأ» :َلاَمَك ؟هللا َلوسَر اي كيم ْنِم دعب ِتأَي ْمَل ْنَم فرغت
 نبا كا E ا رعي رْمَي الأ ٠ قف حا مهد ليڪ ْيَرْهَظ َنْيب ُةَلُجَحُم

 . لم ةازر «ضؤتلا: ىلع قر انآو :ووشؤلا ئي لش ار نوای ْمُهَنإف» :َلاَق

 .(50) ۱١۱/۱ )۲٥۰( ملسم :هجرخأ 6

 .(۳۳) ١594/١ )۲٤٥( ملسم :هجرخأ- 75

 .(۸) (۲۲۹) ١475/١ ملسم :هجرخأ _ ۷

 )۱١۹(. ثيدحلا رظنا- ۸

  7 ۹ملسم :هجرخأ ١5١/١ )۲٤۹( )۳۹(.

 .(مهد) 47١/4 ناسللا .داوسلا «ةمهدلا :مهد )١(

 . ٠١۷/١ ةياهنلا .هاوس نول هنول طلاخي ال يذلا وهو :ميهب عمج :مهب (۲)



 ورو م

 ءاياطحلا وب هلا وځي ام ىَلَع ملدا ال :َلاَق قلك هللا لوس نأ: هنعواذرأ ن4

 ءوراگَملا ىَلَع ِءوُضُؤلا ٌعاَبْسِإ» » :َّلاَك هللا لوسر ا نلبي اولاق اجرا دي غربي

 ْمُكْلَذَك ؛طاَبَرلا ْمُكِلذَك ؛ٍةاَلَّصلا َدْعَب ِةاَلَّصلا ُراَكِْناَو ءِدِجاَسَملا ىلإ اطْخلا ُةَرْثَكَو

 . ملسم هاور «طايرلا

 :َلاَق بط يرعشألا كلام يبأ نعو - ۳۱ ٠

 . ملسم هاور «ناميإلا

 NE هني ني وومع ثيدح بابلا يفو .ربصلا باب يف هلوطب قبس ْدَقَو

 .تاريخلا نم لمج ىَلَع لمتشم ؛ميظع ثيدح َوْهَو «ِءاَجَرلا باب رخآ يف

 e لان فلك ّيبنلا نع هلو باطخلا نب رمع نعو - ۳۲ ٠

 َكيِرَش ال ُهَدْحَو | الإ هلإ ال ْنأ ٌدّهشأ : :لوقي مث ءءوُضْولا ۔ عسي وأ علف اصر

 اَهْيَأ نِي لذي 1 ٍَنَجلا ُباَوْبَأ هَل ْتَحِيف الإ ؛ُهُلوُسَرَو ُهَدْبَع ًادّمَحُم نأ ُدَهْشاَو ُهَل

 . ملسم هاور «َعاَش

 .؛َنيِرّهطَتُملا َنِم يِنْلَعْجاَو «َنيِباَّّنلا َنِم يِنْلَمْجا َمُهَّللا» : يذمرتلا دازو

 ناذألا لضف باب -5

 يف اَم سالا ُملْمَيْوَن» :َلاَق فی هللا لوسر نأ : نفط ا 6 ةريرع يبا قمع ۳

 ٌنوُمَلْعَي ولو هلع اوُمَهَتْسال هلع اوُمهَتْسَي نا 1 0 م د لوألا ٍفَّصلاو ِءاَدّنلا

 (ًاوُبَح لَو اًمُهْوَتَأل َحْبَّصلاَو ("اةَمَتَعلا يِف ام مّن ا لو هْيَلِإ اوُقَبَتْس هسا ريجُمتلا يِف 7

 هال ف
 م

rE 

 .ةالصلا ىلإ ريكا : ٌريِجُهتلا و ءعارتفالا : ماَهَيْسالا»

0 

 ٌرظَس روهطلا» : ةي هللا لوسر َلاَق

 .(171) ثيدحلا رظنا ۰

 ١ _ ثيدحلا رظنا )56(.

 .(00) يذمرتلاو «(۱۷) ١54/١ )۲۳٤( ملسم :هجرخأ _ ۲

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ ١/١69 ١5١ )٦۱٥(« ملسمو ۳۱/۲ )٤۳۷( )۱۲۹(.

 )١( ثيدحلا رظنا )٤۳۸(.

 ) )۲برعلا ناسل .ةريخألا ءاشعلا ةالص تقو :ةمتعلا 4/ 5١.(متع)



eوا  
 ُلَّوظأ َنوُنْدَّوُملا» :لوقي ل هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق 4ط ةيواعم نعو - ٠4

 . ملسم هاور «ةمايقلا موي ًاقانعأ سالا

 ا نأ :ةعصعص بأ نب نمحرلا ٍدبَع نب هللا بع نعو - ٥
 قاَلّصلل َتْنّداَك  َكِتِواَب ْوَأ  كِمَتَع يف َتْنُك ادق َةَيِداَبلاَو َمَتَعلا بحت َكاَرأ ىناق ل  3 A2 ASت سم  1 E 2م 0 2

 الإ ءىس الو ٌسْنِإ الَو ٌنِج ِنذؤُملا ٍتْوَص ىدم ٌعَمْسَي ال ُهْنإَف ءِءاَدْنلاِب َكَتْوَص غرا مسوس >2 - تصوم هه 4 .2 0000 2
 . . يراخبلا هاور . يب هللا ٍلوسَر ْنِم ةّتعمس :ٍِديعَس وبأ َلاَك ؛ٍةَمايِقلا موي هل َدِهَش

 ت

 ربدأ قاَلَّصلاب يون اّذِإ» : هِي هللا لوسر لاق :َلاَق « نفط ةريره نأ غو ۳٦ 20
 َبوُث اد ىَّنَح ءَلَبْفأ ءاَدَنلا َيِضُ اًدإَك ءَیيِواَللا َعَمْسَي اَل ىَّنَح طاَرُص ُهَلَو ءَناطْيَّشلا و ر e ر تے دوم اا قف 7 ر 0

 ركذا :لوقي «هسفنو ءرملا نيب رطخي ىتح «لبقأ بيوثتلا يضف اذإ ىتح َرَبْدأ ةالّصلل ?o2 و عر 7 ھر م هم م هاا ر 2چ و ا 2 4 i ر0
E r 0 ٠. 00ِهْيَلَع فتم «ىَلَص مگ يِرْدَي ام لُجَرلا لي ىّ لبق ْنِم رُكذَي مل اَمِل ۔ اگ ركذاو اذگ 07 0 ٠ هما ذآ 8 ّ 5 . 

 .ٌةَماَقإلا :«ُبيوُنَتلا»

 ىّلَص ٌةاَلَص َيَلَع ىَّلَص نم ِهَّنِإَف ؛ َّىَلَع اوُلَص ّمُث لومي ام لم اوُلوُقَف ءادنلا ُمُتْمِمَس اّذِإ» 0 سا ت و م م و ° ~~ وو
 ْنِم بعل الإ يفت ال ةَنَجلا يف َلِرَْم اهنا ؛ ةليِسَولا يل هللا اوُلَس مث ءًارْشَع اهب يلع هللا
 .ملسم هاور هَُعاَفَّشلا هَل ثْلَح َةَليِسَولا يل َلأَس ْنَمَك ءَوُه اتآ نوكأ نأ وُججْرأَو للا ِداَبع

 ورو
 متعيس اًذإ» :َلاَق بلع هللا لوسر 3 : هليل يردصلا هيس: يأ نعو - °۴۸

 ت و 5 و 2 م

 .هْيَلَع ٌقفتم «ْنْدؤَملا ُلوُقَي امك اولوُقَف ءَءاَدْنلا

 :َءاَدْنلا ٌعَمَسَي َنْيِح َلاَق ْنَم» :َلاَق كك هللا لوسر نأ : هِيَ رباج نعو 2 6
 ُهْنَعْباَو َةَليِضَملاَو ةليِسَولا ًادّمَحُم ِتآ ِةَمِياَقلا ٍةاَلَّصلاَو ةَماَتلا ٍةَوْعَّدلا وه ّبَر هل
 . يراخبلا هاور هةَماّيِقلا َمْوَي يتَعاَمَس هل تلح «ُهَتدَعَو يذلا ادومُحَم اَماَقَم تم مل 7 0ے 5 7 هے

 ٤‰ _ ملسم :هجرخأ ۲/ ٥ )۳۸۷( )۱٤(.

 ٥  2يراخبلا :هجرخأ ۱٥۸/۱ )504(.

  5يراخبلا :هجرخأ ١/١08 )508(« 2ملسمو 5/1 )۳۸۹( )۱۹(.

  _ ۷ملسم :هجرخأ ۲/٤ )۳۸۴٤( )١١(.

  _ ۸يراخبلا :هجرخأ ١/١694 )٦۱۱(. ملسمو ۲/٤ )۳۸۳( )1١(.

  _ ۹يراخبلا :هجرخأ ۱١۹/۱ )٦1۱٤(.



 َنْيَح لاق ْنَم :َلاَ هنآ لَك يبنلا نع اط ٍصاّتو يبأ نب ٍداعس نعو - 3

 وم وداد واو ۴ يرو ا ور 55 ت

 ‹هلوسرو هدبع ادمحم أَو هل كيرش ال هدحو ا لإ هلِإ ال نأ دهشأ :َنْدَوُملا ٌعَمْسَي مست

 ا 2 5 5 4 ت 8 2 2 هل

 .ملسم هاور ُهَبْنُذ هل َرِفَغ ءانيد مالسإلابو ءالوُسَر ٍدَّمَحُمبَو ءابر للاب تضر

 ٍناَذألا َنْيَب ُدَرُي ال ٌءاَعّدلا» :ِلكي هللا لوسر لاق :َلاَق هل سنأ نعو 0١

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو ووا بأ ةا «ٍةَماَقإل او

 تاولصلا لضف باب -۷

 ه :تربكتلا) € رگلاو اسحق نع عنب وکلا کو : ىَلاَعَت هللا لاق

 نأ ْوَل 0 :لوقي هولي هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق ءه# ةريره يبأ نعو _- ۲

 (؟ءْيَش'؛ ا ونرک ْنِم ىَقْبَي لَه ءِتاّرَم سمحت ٍْوَي لگ هم ُلِسَتْعَي لَ ْمُكِدَحَأ باب ًاَرْهَت

 نهب هللا وُحْمَي وُحْمَي سْمَحلا ِتاَوَلَصلا ُلَثَم َكِلذَق» :َلاَق ءٌءْيَش نرد ْنِم ىَقْبَي ال :اولاق

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «اًياَطَخلا

 لمك ٍسْمَحلا ٍتاوّلَّصلا لَثَم» : ةي هللا لوسر َلاَك :َلاَق هيض رباج نعو - ۴

 .ملسم هاور (ِتاّرَم ٌسْمَح موي لگ ُهْنِ دس ل

 .ريثكلا :ةمجعملا نيغلا حتفب ؛ٌرْمَملا»

 46 يبنلا ىَتأَك هَهَلْبُف ٍةَأَرْما نِم باَصَأ ًالُجَر َّنأ : هلو دوعسم نبا نعو 2-4

 نبه تنكس َّنِإ لآ م اكو ابتلا قرع ةوكَمَملأ ريو : ىَلاَعَت هللا َلَيْنَأَك ُهَرَبْحأَف

 .ِْيَلَع ٌقفتم ؛ْمهَلُك يتم عيمجل» :َلاَق ؟اَذَه 2ا : لَجَّرلا َلاَقَق ٠٤ ٠[ :.رثمر تاسلا

 ءَسْمَحلا ٌتاَوَلَّصلا» :َلاَك كلي هللا لوسر نأ : هک ةريره بأ نعو 6

 .ملسم هاور هٌرئاَبَكلا شغَت مَ اَم ءَّنُهَتَْب اَمِل ٌةَراَمَك ءَوَعْمْجلا ىلإ ُةَعَمَجْلاَو

 .(۱۳) (985) ٤/۲ ملسم :هجرخأ _- ۰

 .(۲۱۲) يذمرتلاو )57١(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۱

 .(۲۸۳) (5517) ۱۳۱/۲ ملسمو ١5١/١ )٥۲۸(« يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 )۲۸٤(. (514) ۱۳۲ /۲ ملسم :هجرخأ _- ۲۳

 ٤ _ ثيدحلا رظنا )٤١٤(.

  -8ملسم :هجرخأ ١/١44 )۲۳۳( )١5(.

 )١( /؟ ةياهنلا .خسولا :نردلا ٠١٠١ .



 سس الل نواصل شا ع
 a Ea لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هڪ نافع نب نامثع نعو . 5

 مه ب هى ر ر 3ے

 م ْتَناَك الإ ءاَهَعوُكُرَو ءاَهَعوُشْحَو ؛اهءوُضُو ٌنِسْحَيَف ٌةَبوُبْكَم ٌةاَلَص هَرْضْحَن 5 مِلْسُم ئرْما

 .ملسم هاور هلك َرْهّدلا كِلذَو ٌةريبَك توت ْمَل ام ٍبوُنذلا َنِم اهل امل َةرامگ

 رصعلاو حبصلا ةالص لضف باب -

 لَم ِنْيَْرَبلا ىَّلَص ْنَم» :َلاَ ف هللا لوسر نأ و سوم بأ نعد ۷

 .ٌرْضَعلاو ُحْبّصلا :«ِناَدربلا»

 نل :ل لوقي ا هلا لوسر تغوص : لا طور نب ةرام ريهز ىبأ نعد - ۰4۸
 . ملسم هاور .رصَحلاو رجلا : ينعي «اًهبورُع َلْبَكَو ٍسْمّشلا عوُلظ لَك ىَلَص ٌدَحأ َراَّثلا جل

 َحْبُصلا ىَّلَص ْنَم١ : للك هللا لوسر لا :َلاَك ءهفلط نايفس نب ٍبُدْنُج نعو - ۰۹

 .ملسم ءاور هويت يئ ڻي هلا كلغ ال «مكآ ن ْرظْناَك شا ٍةّمِ يف َوُهَ
 ةَكيالم مكيف نوب َنوُبَقاَعَتَي» : لڪ هللا لوسر َلاَق :َلاَق ؛هيألط ةريره يبأ نعو -

 َنيِذّلا ُجْرْعَي مث ءِرْضَملا ٍةاَلَصَو حْبّصلا و ٍةاَلَص يف َنوُعمَتْجيَو راهن ةَكئاَكَمَو ليلا
 ْمُهَو مُهاَتكرت : ورش ؟يدابي متر تنك کک و هللا ُمُهَلَأْسَي مكيف اونا

 فتم نوصي ْمُهَو ْمُهاَْيَتأَو ,َنوُلَصي

 ىلإ رَ كو ّيبنلا َدْنِع انك :َلاَق E e ا
 يف َنوُماَضُت ال َرَمَقلا اَّذَه َنْوَرَت امك ْمُكَبَر نورس ْمُكَنإ) :َلاَقَك ءِرْدَبلا َةَلْيَل ِرَمَقلا
 ءاوُنَمفاَك ءاَهيوُرُع لبو ٍسْمَّشلا عوُلط ليك ٍواََص ىَلَع اوُبلُْ ال نأ متْمطتْسا نإ ءوتيْؤَ

 a موا خخ

 ًةَرشَع َرْشَع َعَبْرأ َهَلْبَل ِرَمَقلا ىلإ َرَظَنْق» :ةياور يفو

 .07/) (۲۲۸) ۱٤۲/۱ ملسم :هجرخأ - 5

 .(۱۳۲) ثيدحلا رظنا- ۷

 .(۲۱۳) ١١5/6 )1۳٤( ملسم :هجرخأ- ۸

 .(551) (561) ۱۲۵ /؟ ملسم :هجرخأ- ۹

 .(۲۱۰) (1۳۲) ۱۱۳/۲ ملسمو ۱٤١/١- 7 )٥٥۵(« يراخبلا :هجرخأ 6

 .(۲۱۱) (1۳۳) ۱۱۳/۲ ملسمو ١/ ١44 )٥٥٤(« يراخبلا :هجرخأ _- ۱



ED قت 
52 

 ْدَقَف ٍرْضَعلا الص رَت ْنَم» : اک هلل هللا لوسر لاق :َلاَق هلو ةديرب نعو - 10۲

ENE 
 دجاسملا ىلإ يشملا لضف باب -84

 «َحاَر ْوَأ ٍدِجْسَملا ىلإ اَدَع ْنَم :َلاَق الإ يبلا نأ : ككلَو ةريره يبأ نع ٠١6
 . ِهْيَلَع ٌقفت قم هار ا اذه اهلك الإ وكلا يف هل ا 1 أ وع ےک ٤

o2 5ص ت  o0  

 ِتويب ْنِم ٍتْيَب ىلإ ىَضَم مث ويب يف َرّهِطَت ْنَم» :َلاَك الي ىبنلا نأ :
 ىَرْخَأْلاَو :ٌةَكيِطَح طحت اًهاَدْخ دحإ نهتاوطخ تناك شا ضِّئاَرَف ْنِم ةَضيِرَف يِضْقَيِل 1

 .ملسم هاور (ًةَجَرَد عقر

 َدَعْبأ ًادحأ ملأ ال ٍراَصْنألا َّنِم ٌّلُجَر ناگ :َلاَق «هنض بعك نب َيِبَأ نعو 2 8

 يف هک رتل ارامج تيرتشا ولا: هل ليقف الص هوت ال ْتَناَكَو ءهْنِم ٍلِجْسَملا َنِم

 چ 3 هع 7 ” هاه

 ْنأ ٌديِرَأ ينإ < ءِدِجْسَملا بنج ىلإ يلم نا توس ام : لاق a دا
<7 

 : هلي رشا ٌُلوُسَر َلاَقَك . يِلْمْأ ىلإ ُتْعَجَر اَذِإ يِعوُجُرَو ءٍدَجْسَملا ىلإ ّياَشْمَم يل َبَنُُي
4 

 ل هاور «هّلك َكِلَذ كل هللا َعَمَج ْدَك» دق

 نأ َةَملَس وب دارا ءِدِجْسَملا لوح ٌعاقبلا تلح :َلاَق هل رباج نعو 2 5
 و 6

 اول نأ نودیرت مكن ْنَعَلَي» : ْمُهَل َلاَقُف ۰ دا ىبنلا َكِلَذ َعَلَبق لج لا تا اَقَتنَي

 مُكَراَيد َةَمِلَس يبا :َلاَقَف . َكِلذ اَنْدَرأ ْدَق لا لوُسَر اي ءمعن :اولاق ؛؟ِدِجْسَمل دملا َبْرَق

 «ملسم هاور .اَْلَوَحَت اَنُك انآ ارس ام :اولاقف 1"”مُكراثآ بت ْمُكَراَيِد «ْمُكْرانآ بَ

 .سنأ ةياور نم هانعم يراخبلا ىورو

 (o0۳). 140/۱ يراخبلا : هجرخأ 1۰6۲

 .(۱۲۳) ثيدحلا رظنا ٠١68

 .(۲۸۲) (555) ۱۳۱/۲ ملسم :هجرخأ - 85

 .(۱۳۷) ثيدحلا رظنا 2. ۵

 .(15) ثيدحلا رظنا 5

 .(ضمر) ١5/0" برعلا ناسل .ّركلا ٌةَّدِش :ءاضمرلا )١(

 مكراثآ بتكت مكرايد ةملس ينب» :(5509) بيقع ٠٤١/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )0

 .«دجسملا ىلإ ةريثكلا مكاطخو مكراثآ تبتك اهومتمزل اذإ مكنإف مكرايد اومزلا :هانعم



GDفق ب س ال ر  
 ك : كي هلا لوسَر لاق :َلاَق ‹ هڪ ىسوم يبأ نعو - ۷

 ا حج ةاَلَص اَلَّصلا ٌرِظَتْنَي يِذَّناَو ا ٬یشْمَم اهبل ْمُهُدَعْب ةالصلا يف
 . ِهْيَلَع قفتم ماني مث اَهيْلَصُي يِذَّلا ّنِم رجا ْمّظعأ

 3 ىلإ مّلظلا يف َنيِئاَّشَملا اوُرُشَب» :َلاَق يب ّيبنلا نع هنو ديرب نعود

 .ُيِذِمَرتلاَو َدْواَد وبأ هاور ةَماّيِقلا مْوَي ّماّنلا روتلاب ٍدِجاَسَملا

 ني ام ىَلَع ْمُكُلُدأ الا» :َلاَك فلپ هللا لور َّنأ : هل ةريره يبأ نعو - ۹
 ِءوضْولا ٌعاَبْسإ» لاق ؟هللا و اي ىلع اوُلاَق «؟ٍتاَجردلا وب ريو ءاًياطَخلا هپ هللا

 ْمُكِلَذَك ٍواَلَّصلا َدَْبِةاَلَّصلا ٌراَظَيْناَو ءِدِجاَسَملا ىَلِإ احلا ٌةَرْثَكَو ءوِراَكَملا ىَلَع
 .ملسم هاور «ظاَّبّرلا ْمُكْلَدَف ءظاّبّرلا

 َلَجّرلا ميار اذإ» :َلاَق يب يبنلا نع هلك يردخلا ديعس يبأ نعو - ٠

 حرم نم هلأ دجسم ُرْمَعَي امت : تک هللا لاق ءناَميإلاب ُهَل اوُدَهْشاَق ٌدِحاَسَملا داعی

2 

e 

 . (نسح ثیدح) : لاقو .يذمرتلا هاور («ةيآلا 1A] :ةّبوتلا] هرخالا وو او "1

 ةالصلا راظتنا لضف باب ٠

 ٍةاَلَص يف ْمُكدَحأ لاري ال» :َلاَق فک رشا لوُسَر نأ : هَ ةريره يبأ نعو ١
 . هْيَلَع ٌقفتم اللا الإ هلهأ ىلإ َبَِقَنَي ن هن نأ هعتمي ال «هسبحت ةالصلا ِتَماَد اَم

28 

 ماد ام مكرعأ ىلع يلعن ةكردملا :َلاَق م يي
 هاور «ُهْمَحْرا ملا هَل و ْرِفْغا ّمُهَّللا :ُلوُقَت ءُتِدْحُي مل ا هيِف ىَّلَص يذلا ُهاَلَصُم م ىف

 .(۲۷۷) (151) ۱۳۰ /۲ ملسمو ,((561) ١57/١ يراخبلا :هجرخأ . ۷

 .(۲۲۳) يذمرتلاو )51١(« دواد وبأ :هجرخأ - ۸

 ٠۹ ثيدحلا رظنا )۱۳١(.

 نأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (۳۰۹۳) يذمرتلاو «(807) هجام نبا :هجرخأ- ٥۰
 .ةفيعض يهو «حمسلا يبأ نع جارد ةياور نم وهف فيعض ثيدحلا دنس

  -0١يراخبلا :هجرخأ ١/١78 )1٥۹(. ملسمو ۱۲۹/۲ )146( )105(.

  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ١١١/١ )٤٤٥(.



 مى ل 0 - 100 eq EE o و رض 2 ع

 ليللا رطش ىلإ ءاشِعلا َةالَص ةليل َرخأ ايب هللا َلوُسَر نأ : و سنأ نعو - ۳
 1 ر o ا ر Aa 9 و هر يووم ع 21

 ةالَص يف اولاّرت ملو ءاوُدَكَرَو ُنساَّنلا ىَلَص» : لاقف ‹ یلص امدعب وهجوب انيلع لبقأ مث

 000 7 2 ودم يع
 . یراځبلا هاور «اًهومترظَتنا ذنم

 ةعامجلا ةالص لضف باب ١-

 ْنِم لَضْفَأ ةَعاّمَجْلا ٌةاَلَص» :َلاَق للك هللا وسواد : او رمع نبا نع 64

 ٍةَعاَمَج يف لجّرلا ٌةالَص» : اي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ل يزرع لأ نعرف

 اَضَوَت اإ هنأ َكِلدَو ءاَفْمِض َنيِرْشِعَو ًاسْمَح ِهِقوُس يفو هيب يِف ِهِتالَص ىّلَع ُفَّمَصُت
 الإ وضح ظْخَي ْمَل ٌةالّصلا الإ ُهجِرْخُي ال ءِدِجْسَملا ىلإ َجّرَك ّمُث ءءوُضْؤلا َنَسْحاَك

 ام ْيَلَع يلَصُت َُكِئالَملا ِلَرَت ْمَل ىَّلَص اَذإَ ءب اب ُهنَع ْتلَكْحَو ٌةَجَرَد اهب هَل عفر

 يف ُلاَرَي الَو ُهْمَحْرا َّمُهّللا هيَلَع ّلَص ّمُهَّللا :ٌلوقت ءْثِدْحُي ْمَل اَم ُهاَّلَصُم يف ماد

 .يراخبلا ظفل اذهو ءويَلَع ٌقفتم «ٌةالَّصلا َرظَنْنا اَم ٍةالَص

 ٌدِئاَف يِل سيل «وللا َلوُسَر اي :َلاَقف ءىّمُعَأ ٌلُجَر هلك ّيبنلا یتا :َلاَق ءهنعو - 5

 امل هَل صح رک ووي يف يص هل صخري نأ كيلا وسر سَ ءِلجْسَمْلا ىلإ ينو
 . ملسم هاور «ٌبجأق» :َلاَق .ْمَعَن : لاق «؟ااصلاب َءاَدْنلا ٌعَمْسَت ْلَه» : هَل َلاَقَق اعد لَو

 نذؤملا موتكم ّمَأ نباب فورعملا - سيق نب ورْمَ :ليقو - هللا يبع نعود 1659

 : لكي وللا لوُسَر َلاَمَف . عاَبّسلاَو ٌماَوهلا ٌةريثك َةَئيِدَملا َّنِإ ا لوُسَر اي :َلاَق هنأ هڪ

 .نسح دانسإب دوا وُبأ هاَوَر ؛ًالهّيَحَت «حالّقلا یل يح ٍةالَّصلا ىَلَع ّيَح ُعَمْسَ»
 < لا م e عمو

 .(551) ۱۹۸/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ ۱/۱٦١ )٦٤٥(« ملسمو ۱۲۲/۲ )5900( )۲٤۹(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١/١55 )1٤۷(« ملسمو ۱۲۱/۲ )549( )۲٤٤١(.

  _ 65ملسم :هجرخا ۲/۱۲٤ )٦٥۳( )۲٥۵(.

 . ۱٠١/۲ يئاسنلاو )٠٥٥۳(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 فح : الهو . تاغل اهيفو .ةدحاو ةملك اتلعج ناتملك امهو «لجعاو اهب أدبا يأ : اله ئح )1(

 . ٤۷١/١ ةياهنلا .لاجعتساو



 نيحلاصلا اير 2
o2 64 دقل يي يِسَْن يذلا :َلاَق ا هلا لوُسَر نأ : هيي مالو ةريره يبأ نعو 

 ءسال ويك ًالُجَر َرْمآ م E ا كن

 .ٍويَلَع ٌقفتم ن ئام قزعأت از ىلإ فلاحا مْ
 ًامِلْسُم ًادغ ىَلاَعَت هللا ىَقْلَي نأ هرس ْنَم :َلاَق هلو دوعسم نبا نعو 68

 اكول َنَئُس لي مكييتل َعَرَش هلا نإ نهب ىَداَنُي ُتْيَح ِتاَوَلَصلا ِءاَلْؤه ىَلَع ظِفاَحُيَْ
 ل ع فلك ان اَنَتْيَأَر دقلو صل مكي نش ا ول م لج ر هني يف فلما اذه يل امك مير يف لص مك ؤو ءىتفلا نش نم ئار

 ىَّنَح ِنْيَلْجّرلا َنْيَب "”ىَداَهُي ءوب ىَتْوُي 00 ْدََلَو ِءِقاَمَتلا ُموُلْعَم قف
cS 

 ىَدُهلا ِنَئْس ْنِم َّنإو ؛ىَدُهلا َنَئّس اََمّلَع ل هللا لوُسَر نإ :َلاَق هَل ةياور يفو
 .هيف ندري يِذَلا ٍدِحْسَملا يف ءاَلَّصلا

 الث ْنِم اَم» :لوقي لک وللا لوُسَر تعمس :لاق ٠ بط ءادردلا يبأ نعو - ٠
 5 . ْناَطْي هلا لَم ٌةَوُحَتْسا دق الإ اشنا ين اق ١ ودب الو ءويْرَق يف

 9 7 2 - رم و ےک ع
 ج داما وا وب ُهاَوَر "'"”ةّيصاقلا متَعلا َّنِم ٌبئذلا لأي اَمَنِإَف ءَةَعاَمَجلاِ 8

 ءاشعلاو حبصلا يف ةعامجلا روضح ىَلَع ثحلا باب 5

 ىلَص ْنَم» :لوقي كو هللا لوسَر ٌتْعْمَس :َلاَق هڪ نافع نب نامثع نع - ١ 0 ا ا 5 قا ا 55 5
 اًمئأكف ٍةَعاَمَج يف ذ َحعْبّصلا ىَّلَص ْنَمَو ءِلْيَللا فض َماَك اًمنأَكَم < عام ىف عاملا را هيب يع سه تم 2 ما

 . ملسم 0 6 َلْبَللا یلص

 .(551) (501) ۱۲۳/۲ ملسمو :(555) ١50/١ يراخبلا :هجرخأ ۸

 .(150)و (505) (104) ۱۲٤/۲ ملسم :هجرخأ ۹ ١

 17١5/75 -/1١. ىئاسنلاو ء(۷٤٥) دواد وبأ :هجرخأ - ٩۰

 .(۲۲۱) يذمرتلاو ,.(550) (165) 15 /؟ ملسم : هجرخأ - 7۱

 هكتسمت نأ :ىداهي ىنعم» :(51060) بيقع ٠۳١/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 . «امهیلع دمتعي هيدضعب هيبناج نم نالجر
 ۷١. /5 ةياهنلا .هنع ةديعبلا عيطقلا نع ةدرفنملا :ةيصاقلا ()



 (r لِياَقلا باتك -*

 ْنَم» :ِلك هللا لوُسَر لاق :َلاَق هلو نافع نب نامثع نع يذمرتلا ةياور ىفو
 ص ر ا و 2 ر ر irr 2 ل ا س و س ۰ 2 و

 ٌوَعاَمَج يف رجفلاَو َءاشيلا ىلص َْمَو ءةليل فضي ُماّيِق هل ناك ٍةَعاَمَج يِف َءاَسِعلا َدِهَش
2 

 و و نک

 . (حيحص نسح ثيدح)» : يذمرتلا لاق َقَلْب مايِقك هل ناك

 ٍةَمَتَعلا يف اَم َنوُمَلْعَي ْوَلَو» :َلاَك ايك هللا لوُسَر نأ : ههو ةريره ىبأ نعو 2 ۲
o17 20 od 24و رە  . 

 .هلوطب قبس دقو .ِهيِلَع قفتم «اَوْبَح و اَمُهْوَنَأل حبصلاو

 ْنِم َنيِقِفاَنُملا ىَلَع َلَقْثأ ٌةاَلَص َسْيَل» : ل هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنعو _ ۳

 .يَلَع ٌقفتم «ًاوُبَح ْوَلَو اَمُهْوَنَأل اَمِهيِف ام َنوُمَلْعَي ْوَلَو ِءاَِعلاَو ِرْجَملا ٍةاَلَص

 تابوتكملا تاولصلا ىَلَع ةظفاحملاب رمألا باب 14

 ٌنهكرت يف ديدشلا ديعولاو ديكألا يهنلاو

 لاقو «عممم :ةَّرمقَبلا] # سول ةزكصلاَو ٍتاَوُلَسَصلَ لع أاوُظِفاَح» :ىلاَعَت هللا لاق

E AL A 7كك  rمد ل 12 يب  
 ٠[ه :ةّبوَتلا] هلي اولخف ةرحزلا او ةزلَّصلا اوماقأو اات نإقۆ# : ىلاعت

 ؟ٌلَضُفَأ لاَمْغألا يأ ةه هللا لوُسَر تلأس :لاق ءهن# دوعسم نبا نعو 65
 2 ۽ ے2 2و 54

 :َلاَق ؟يأ مث :تلق «ِنْيَدِلاَولا ٌرب» :َلاَق ؟
 2 و
 يأ مث :ُتلق هاَهِيْفَو ىَلَع ٌةاَلَّصلا» :َلاَق 2

 . هيَلَع ٌقفتم ؛وللا ليبَس ىف داهجلا»

 :سْمَح ىَلَع ٌمالْسِإلا َيِْبا : وع هللا لتمر لاق :َلاَق ءو رمع نبا نعو 6

 اَلَّصلا ماَقِإَو شا ُلوُسَر ًادّمَحُم َّنأَو هللا الإ َهلإ ا نأ واهس

 .هيَلَع ٌقفتم «َناَضَمَر مْوَصَو ءِتْبلا
 002 هے کک م ا ےک م و ا 9 1 2 ت

 ال نأ اوُدَهْشَي ىَّنَح َساَّنلا لِتاَقأ ْنأ ٌتْرِمَأ» : ل هللا لوُّسَر لاق :َلاَق ءهنعو 5

 هيج ير هلع تح هامه موون مك ےب - نك( د - رو 5 1

 «كِلذ اولَعف اذإف َةاَكَّزلا اوتؤيو «ًةاَلَّصلا اوميقيو شا لوسَر ادَّمَحَم نأو شا الإ َهلإ
 02 وو ر ر

 ل ٌقفتم (ّللا ىَلَع مهباسجو «مالشإلا ٌّقَحِب الإ ُمُهْلاَوْمَأَو ْمُهءاَمِد ينم اومّصع

 )*1٠١7(. ثيدحلا رظنا- ۲

 .(6501()595) ۱۲۳/۲ ملسمو ١77/١ )٦٥۷(« يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(1"7؟) ثيدحلا رظنا- 5

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١/۸( 9(« ملسمو ١/4" )۱٩( )۲۱(.

  _ 5ثيدحلا رظنا )۳۹۰(.



GB.ا  
 يأت َكّنإ» : لاقت ءِنَمَيلا ىلإ لي هللا لوسَر يننعَب :َلاَق بط ناعم نعو - ۷

2° 

 مه نإف ولا لوو ياو هللا لإ لإ ا نأ ٍةَداَهَش ىلإ مهع ْهَعْداَف .باتكلا لْهَأ ْنِم ًامْؤَك

 0 رمح ْمِهْيَلَع ض َضَرَتْفا ىَلاَعَت هل لا مهنيا .َكِلذِل اوعاطأ

 مهِئاََْأ نِ ون َةَقَدَص ْمُهْيَلَع َضَرَتْقا ىَلاَعَت هللا 3 مُهنِلغاَ كلذ ا
 ًةَوَعَد تاو a زارو كاب كِلذِل اوُعاطأ ْمُه ْنِإَف ؛ْمِهئاَرَقُف ىَلَع دَر

 ب روك

 .ِهيَلَع فتم «ٌباَجِح هللا ييو اًهَنيَب سبل ُهْنِإَك ءٍموُلْظَملا

 لْجّرلا َنْيَب نإ» :لوقي هِي هللا لوُسَر تعمس :لاق بط رباج نعو 2 64 هم 5 نال ها . 5

 . ملسُم هأور (قاَلَّصلا كرت ‹«رفكلاو كرشلا نيبو

 لصلا ْمُهَتْيَبَو اتنيب يِذلا دْهَعلا» :َلاَق ل ّيبنلا نع هن ديرب نعو 2. ۹ ن 2ور 1 0-84 A ل 0

 ا :َلاَكَو «ُئِذِمَرَتلا هاور هّرَفَك ْدَقَف اَهَكَرَت ْنَمَق

 َناَك :َلاَق هللا ُهَمِحَر ِهيَلاَلج ىَلَع قفتملا َيعِباَتلا هللا ٍدبع نب ''”قيِقش نعو - ٢
 يف ُيِذِهَرتلا ُهاَوَر . ةالكلا َرْيَك ف 441 ٍلاَمعألا نم اَ نوري ال لب كَم ُباَحْصَأ
 : دانسإب ناميإلا باتك

aE ان 2 5 

 و
0 
8 

 م

2 

 وب ٌبَساَحُي اَم لَآ َّنإ» :ِهكي هللا لوُسَر لاق :َلاَق هن ةريره يبأ نعو - ١
 دقق ءْتَدَسَف ْنِإَو «حجنأو حنا ْدَقَف ءٌتَحْلَص نق «هتالص ِهِلَمَع ْنِم ةمايقلا موي ٌدْبَعلا

TTنم يدبَعِل لَه اوُرظنا : نك بر ١ لاق يش وج  
 ه ل” و

 هاور هاذه ىَلَع ِهِلاَمْمَأ ٌرِئاَس ْنوُكَت مث ؟ةصيرقلا َّنِم ا ءعوطت 2 r م6 و و 2

 )5١8(. ثيدحلا رظنا _ ۷

 .(185) (۸۲) ٦۲ ۔ 1۱/۱ ملسم :هجرخأ _ ۸

 هل ء««یربکلا» یفو ۲۳۱/۱ ىئاسنلاو «(3511) يذمرتلاو «(۱۰۷۹) هجام نبا :هجرخأ - ۹
 ۰ ` ار حم نخ تيد :قدمزتلا لاقو 668 7
 .(571١؟) يذمرتلا :هجرخأ- ٠۰

 :يذمرتلا لاق .(716) هل ««ىربكلا» يفو 717/١ يئاسنلاو .(517) يذمرتلا :هجرخأ -

 ۰ ۰ .«بيرغ نسح ثيدحا

 هللا دبع» :(9871) 157/7 لامكلا بيذهتو )١551١١(« فارشألا ةفحتو يذمرتلا عماج يف )١(
 م. ا« ة

 .«قيقش ¿ نبا



 لوألا فصلا لضف باب 14

 اًهيِف ٌصارتلاو اهتيوستو لوألا فوفصلا مامتإب رمألاو

 الا :َلاَقَق ف ولا لوُسَر اَنْيَلَع َجَّرَخ :َلاَق هو ةَرُمَس نب رباج نع ۲

 ةَكِتالَملا ُفَصُت فيَكَو شا لوُسَر اي : اَنلُقَك (؟اَهّبَر دنع ٌةَكِئالَملا ُتُصَت اَمَك نوف
 .مِلسُم هاور فصلا يف َنوُضاَرَتَيَو ءَلَوَألا َفوُمّصلا نوبي :َلاَق ؟اَهُيَر دنع

 يِ ام ُماّنلا ْمّلْعَي ْوَل» :َلاَك لي هللا َلوُسَر َّنأ : هيد ةريره يبأ نعو - 8

 .هيَلَع فتم 'اوُمُهَتْسال ِْيَلَع ")اوُمِهتْسَي ْنأ الإ اوُدِجَي ْمَل ّمُث ءِلّوَألا ٌفّصلاَو ِءاَدتلا
reهم ع ر ت 2٠ 2 0 تازيتس 2-4 5  

 اَهرْسَو ءاهلوأ لاًجْرلا فوفُص ٌرْيخ» : لي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ءهنعو 2 ٤4
 .مِلسُم هاور هاَهَلَّوأ اَهّرَسَو ءاَمْرِخآ ِءاَسْنلا ٍِفوُفص ُرْيَخَو ءاَمُرِخآ 4 مش < 2 4 02 چ o ت 37

 ءارخأات اًحّصَأ يف ىأر اي هللا لوُسَر نأ : هنو يردخلا ديعس ىبأ نعو 2 6

fes 22 5 oS MTت2 < ق وي ل هشدومل هاد هش  

 ىتح نورخ اَت ْمْوَق لاري ال ْمُكَدْعَب ْنَم مك ْمتَأَيَلَو «يپ اومتأف اوُمَّدَقَت» : مهل لاقف

 و 07 وطال ےو
 . ملسُم هاور “هلا مهرخؤي

 ا ا ا ل 4 اش ل رن م تا تا ء
 ا لكي هللا لوُسَر ناگ :لاق هو دوعسم يبا نعو -_-

OS 9 20 06 3هە ا هو +2  

 ولوأ مكنم يِنَيِلَيِل .مكبولق َفِلَتْحَتَف اوُفِلَتُحَت الو اووتسا» :ُلوُقَيَو ءَواَلَّصلا
 وريف رت ع هرج ب ت 2 o2 7 2 5 1 )۲( 2 ت
 . ملسم هاور «مهنولي َنيِذلا مث « مهنولي َنيِذلا مث < ىَهنلاَو

 E ا ل ا :
 ةيوست نإف ؛مكفوفص اوُْوَس» : ي هللا لوسر لاق :َلاَق « هو سنأ نعو _ ۷

 . هيلع قفتم «ةالصل | ماَمَت ْنِم ٌفَّصلا

 1 el o 8 هس م25 < 4 5 5

 .ةالَّصلا ٍةَماَقِإ ْنِم فوُفّصلا َةَيِوُسَت نإق» :يراخبلل ةياور يفو

E: 

 مالخألا

 .(۱۱۹) )٤۳۰( ۲۹/۲ ملسم :هجرخأ _ 1

 )7*٠١(. ثيدحلا رظنا - ۴۳

 ٤‰ _ ملسم :هجرخأ ۳۲/۲ )٤٤۰( )۱۳۲(.

 ٥ - ملسم :هجرخأ ۳۱/۲ )٤۳۸( )۱۳۰(.

  _ 5ثيدحلا رظنا )۳٤۹(.

 )٤۳۳( )۱۲٤(. ۳۰ /۲ ملسمو ء(۷۲۳) ۱۸٤/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )١( ةياهنلا .اوعرتقي يأ :اومهتسي ٤۲۹/۲ .
  (۲)ةياهنلا .بابلألاو لوقعلا باحصأ ٥/ ۱١۹ .



coنيعاست شا  
 اوُميقأ» :َلاَقَ ءوهجوب هل هللا ُلوُسَراَنْيََع لقا ٌهاَلّصلا ِتَميقُأ

 .هانعمب ملسمو «هظفلب ُيِراَكُبلا هاور «يِرْهَظ ِءاَرَو نِ ْمُكاَرأ يّنإَف ؛ اوُصاَرتَو ْمُكَتوُفُص
 . ِهِمَدَقِب ُهَمَدَقَو ِهبِحاَص بمب ُهَبكْنَم قز دا ناكر :يراخبلل ةياور يفو

 نوسم :لوقي ءَ هللا لوسر تعمس :َلاَق ءا ريشب نب نامعنلا نعو 2 ۹

 .هيَلَع ٌقفتم «ْمُكِعوُجُو ب هلا َنَِلاَكَيل أ مقوم
 اهب يَّرَسُي اَمّنأَك ىح ءاَنكوُمُص يّرَسُي ناگ ي هللا لوُسَر نأ :ملسمل ةياور يفو

 الجر ىأَرَك رکی داك ىّنَح َماَقَك ًاموُي َجَرَح مَن نع اَنْلَمَع ْدَق انآ یار ىَّتَح '''حاَدِقلا
 َنْبَب هللا َنَِلاَحُبَل وأ ءْمُكَكوُفَُص َنُّوَسُتل ىا َداَبِع» :َلاَقَف فَلا َنِم ُهُرْدَص ايا
 .(مكِحوجَو

 ٍةَبِحاَن ْنِم فصلا ُلَّلَكَتي لكي هللا لوُسَر ناگ :َلاَق ءو بزاع نب ِءاربلا نعو - ۰
 : ُلوُقَي ناكو ؛ْمُكُبوُلُق َفِلَتْحَتَ اوُقِلَمْحَت ال» :ُلوُقَيو ءاَنبكاَنَمَو انَروُدُص ُحَسْمَي قيا ىلإ
 . نسح دانسإب درا وأ هاور ؛لَوألا ٍفوُقُّصلا ىَلَع َنوُنَصُي ُهتَِئالَمَو هللا ن

 اذار «توفحلا اقا : لاق هلك هلا نرس نأ ا رمع نبا نعود 1
 ناطِبشلل تاجر اوُرَدَت الو «ْمُكِباوْخإ يدب اونيلو ءَلَلَحلا اودُسَو ءٍبكاتَملا َنْيب
 . حيحص دانسإب دوا وُبأ هاور «هللا ُهَعِطَ ًاَفَص َعطَق ْنَمَو كلا ُهَلَصَو ًاَفَص َّلَصَو ْنَمَو

 :َلاَق «هنعو - ۸

 اوُبِراَقَو ْمُكَنوُفُص اوّصضَر» :َلاَق يل هللا لور 3 : نط سنأ نعو -_- ۲
 للخ نم ُلْحّدَي ٌناَطْيَّشلا ىَرأل ينإ ِهِدْيِب يسيفن ىزلاّوف ؛'"'قاتغألاب اوذاحو ءاهنيب 2 o هرم < E e4 52 9 2 ٠ %0 و ر رو

 2 2 ا ركع 0
 ت

 .ملسم طرش ىلع ٍدانسإب َدْواَد وبأ هاَوَر حيحص ثيدح «فذحلا اَهنأك فصلا

 يراخبلا :هجرخأ ۱/۷۱۹( ۱۸٤( و)۷۲٣(« ملسمو ۲/ ۳۰ )٤۳٤( )۱۲١(.

 )١5١0(. ثيدحلا رظنا- ۹

 .(555) دواد وبأ :هجرخأ

 ىلإ لجر ءاج اذإ .مكناوخإ يديأب اونيلو ىنعمو» :هبقع لاقو (117) دواد وبأ :هجرخأ 0١

 .«فصلا يف لخدي ىتح هيبكنم لجر لك هل نّيلي نأ يغبنيف هيف لخدي بهذف فصلا
 .(889) هل ؛«ىربكلا» يفو ٩۲/۲ يئاسنلاو :551(4) دواد وبأ :هجرخأ- ۲

 )١( ةياهنلا .ةباتكلا رطس وأ مهسلا لثم انلعجي يأ 4/ 7١.
 ) )۲هب هتيذاح اذإ لعنلاب لعنلا توذح : لاقي ءرخآلا قنع تمس ىلع مكنم لك قنع نوكي نأ



 2 لياشقلا باتڪ ۸
 2 و سب 8 0

 نوُكَت ٌراَعِص دوس مَع : : يهو داق مث نی تشم ةه لاو ايم اخ «ٌفذحلا»

 .ِنَميلاب

 هيل يِذَّلا مث َمّدَقُملا فَلا اوُمَيأ» :َلاَك ءال هللا لوُسَر َّنأ :هنعو _ ۴۳

 .نسح دانسإب َدْواَد وُبأ هاور ؛ِرَكّوُملا فصلا يف ْنَكَيلَف صفت ْنِم ناگ

 24 0 ے2 ا نال 7 7# -. 1 » .

 َنوُلَصُي ُهَئَكِئاَكَمَو هللا َّنإ» : الك هللا لوُسَر لاق :تلاق ءاَتّيْؤِو ةشئاع نعو 2. ٤

 يف ْتَلَتْحُم لجر هيفو «ملسم طرش ىَلَع ٍدانسإب َدُواَد وُبَأ هاور ؛ِفوُفٌّصلا َنِماَيَم ىَلَع
4 
 م ها م

. 
20-7 

 َنوكَن نأ اًنيَبْحَأ هي لك لا لوس تل ا :َّلاَق هل ءاربلا نعو - ۰4 ٠

 yT ا ءوِهْجَوب اَنْيَلَع لقي «هنيِمَي نع

 .مِلَسُم هاور ؛َكَداَبع

 e «ماَمإلا اوطّسو» هللا لوُسَر لاق : لاق « هلو ةريره يبأ نعو - 5

 .دّواد وبأ هاور (َللَخلا

 ضئارفلا عم ةبتارلا ننسلا لضف باب سه

 امهنيب امو اهلمكأو اهلقأ نايبو

 لا لوُسَر تعب + تاق ور دايس بأ حذو ةلمر رع مآ نوتا ما نعو ۷
 ري اعط َةَمْحَ رش ْيَْذي وَ لَك ىلاَعَت ل يْلَصُي ٍمِلْسُم وب ْنِم اَم١ :لوقي ل
 . مِلِسُم هاور هوّنَجلا يف ّتْيَب هل يب الإ وأ وّنَجلا يف ا انيب هل هللا یت الإ ءَةَضيِرَملا

 .(895) هل ء««ىربكلا» يفو 97 /؟ يئاسنلاو «(111) دواد وبأ :هجرخأ - ۳

 )١٠١٠١5(. هجام نباو «(519/5) دواد وبأ :هجرخأ - ٤‰

 .(51) (۷۰۹) ١57 /؟ ملسم :هجرخأ 06

 .(181) دواد وبأ :هجرخأ - ۹

 .(۱۰۳) (۷۲۸) ١5/5 ملسم :هجرخأ - ۷

 ىلع سيل ذإ اهسفنأ قانعألاب ةربع الو ضعب ىلع مكضعب عفتري ال ينعي هؤازإ ءيشلا ءاذحو 5

 )٤۳۷١(. ۷ /؟ريدقلا ضيف . هبنجب يذلا ريصقلا قنع هقنع يذاحي ىتح ىنحني نأ هل الو ليوطلا



C47نيحلاصلا ضاير  

 ءرُهظلا لب ِنْيَمَعْكَر لڳ هللا ٍلوُسَرَعَم ُتْيَّلَص : لاق او رمع نبا نعو 2 ۸

 .ِءاَشِعلا َدعَب َنيَتَعْكَرَو ءِبرْغَملا دعب نيتعكرو «ةَعُمجلا َدْعَي ِنْيَتَعْكَرَو «اَّهَدْعَب نيترو

 نيئاذآ لك نيب : ل هللا لوُسَر لاق :َلاَق نط و ٍلّمَعُم نب هللا دبع نعو - ۰۹ ٠

 ٌقفتم ؛َءاَش ْنَمِل» e «ةالص نيناذأ لك یی الص ِنْيَئاَذأ لَك َنْيَب ةاَلَص

e 

 . ةَماَقإلاَو ناَذألا : َنيناَدَألاب ُداَرُملا 7

 حبصلا ٍةَنس يتعكر ديكأت باب 7

 لَ ِنْيتعْكَرَو رها لب اعبر عي ال ناگ لكيلا نأ :انقو ةشئاع نع - 0
 .يراحبلا ُهاَوَر .َةاَدَعلا

 َدُهاَعَت َّدَشَأ ٍلِفاَوَنلا َنِم م ِءْيَش ىلع لكي ْنِبَّنلا نڪي مَ :تلاق ءاهنعو- ١

 .ِهيَلَع ٌقفتم . ِرْجَملا يّئَعْكَر ىَلَع

 هاور «اًهيِف اَمَو اًيندلا َنِم ٌرْيَح ٍرْجَملا اَنَعْكَر» :َلاَق يب ّيبنلا نع ءاهنعو - ۲
 5 يدل ّنِ ّيلإ بح امه :ةياور يفو .ملسُم

 ىَتأ هنأ : الك وللا ٍلوُسَر َنْذَوُم هيف ا حاَبَر نب ٍلالب هللا دبع يبأ نمعو - 11۳

 حَبْصأ ىَّنَح هٌهْنَع لاس رثأب ًالالي ُةَقتاَع تلكم قالا ٍةالَصب هَنِوْؤَيِل لكي هللا لوُسَر
3 

 َحَرَح اّمَلَف وا هللا ll ْجُرْحَي ْمَلَف ُهَناَذَأ َمَباَتَو ءقاَلّصلاب ُهَنَدآَف لالب اَ دج
 هلع اطا هاو ءاتج حّبضا ىّتَح هن ةلأَس رم اس َةَِئاَع نا ربات «ساّنلاب ىَّلَص
 َلوَسَر اَي :لاقف هرجَفلا ينفر تفكر ُتْنُك ينا : هك يللا يِنْعَي  َلاَمَك ءجوُرُحلاِ

 امهر تخبضأ امني رفا ٌكَكَبْضا ول :لاقف ؟ادج تخبشا كنإ شا ەر
 .نسح دانسإب َدَواَد وبأ هاور « E اًمهتنسحأو

 (V4) :١(. 1/۲ ملسمو «(۱۱۷۲) ۷۲/۲ يراخبلا : هجرخأ - ۱۰۹۸

 )۳۰٤(. (۸۳۸) ۲۱۲/۲ ملسمو «(1۲۷) ۱١۱۱/۱ يراخبلا : هجرخأ _ ۹

 .(۱۱۸۲) ۷٤/۲ يراخبلا :هجرخأ. ۰

 ١ يراخبلا :هجرخأ- ١١79( ۷۱/۲(., ملسمو ۲/ ۱٦۰ )۷۲٤( )4٤(.

  ۲ملسم :هجرخأ- ۲/  )47( )۷۲۵( 17١.(91)و

 0 .(۱۲۵۷) دواد وبأ :هجرخأ _ ۳



 لياشقلا باتك -»

 رجفلا يتعكر فيفخت باب ۷
 امهتقو نايبو امهيف أرقي اَم نايبو

 ءاَدَلا ّنْيَب نيتفيِفَح ِنْيَتَعْكَر يَلَصُي ناگ لك هللا لوسر نأ :ان#ِو ةشئاع نع ٤

 . هيلع قفتم . حْبّضلا ٍةاَلَص ْنِم ٍةَماَقإلاَو

 ءاياطهو ار كسلا نع ايل فمي ET اَمُهَل ٍةّياور يفو

 .نآرقلا

 .اَمُهُفُمَحُيَو َناَدألا َعِمَس اد ِرجَفلا يّتَعْكَر يلصُي ناگ :ملسمل ةياور يفو

 .ٌرْجَملا َعَلَط اإ :ةياور يفو

 اَدَبَو حْبُّصْلِل ُنْذَّوُملا ند اَذِإ ناك لك هللا َلوُسَر َّنأ : او ةصفح نعو _-- ٠

 . هيَلَع ٌقفتم . ِنْيئفيِفَح ِنْيَيَعْكَر ىَلَص ُحْبّصلا

 ِنْيَتَعْكَر الإ يِنَصُي ال ٌرْجَملا َعَّلَط اَذإ ال ل هللا لوُسَر ناگ :ملسمل ةياور يفو

 ؛ ىَنتم ىتنم ليلا ّنِم يّنَصُم هل لك هللا لوسر ناگ :َلاَق اوم رمع نبا نعو - 5

 .هْيَْدأب َناَدَلا َّنأَكَو َواَدَعلا ةالص َنلْبَ ِنْيَبَعكَرلا يَّلَصُيَو ِلْبَللا رِخآ ْنِم ٍةَعْكَرِب ريويو

 يف ٍرْجَملا يّئَمُكَر يف أَرْفَي ناگ كك هللا َلوُس ر نأ : ايكو سابع نبا نعو ١7
 2 صر أ ا 2 4 سوم 2 1

 «ةرقبلا يف يتلا ةيآلا + :نارمو لار اَنتَلَع لنا امو وشاب اَنَماَ لق :اَمُهْنِم ىلوألا

 ء[ه7 :ناّرمِع لآ] « ترميم اني دحهْشَأَو أب انماء : اَمُهْنِم ٍةَرِخآْلا يفو

 اًنَمِيَب ماوس رتملك لإ اًولاَمتط :نارُمِع لآ يف يتلا ٍةَرِخآْلا يفو :ةياور يفو

 . ملسم هاور عع :نارمع لآ] کشو

 .(97)و (۹۲٩)و (41) ۱٦۰ )۷۲٤( /۲ ملسمو «(1۱۹) ١/ ١5١ يراخبلا :هجرخأ 4

 .(88)و (۸۷) (۷۲۳) ۱٥۹ /۲ ملسمو «(1۱۸) ١/ ١5١ يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 .(191) ۱۷٤/۲ )۷٤۹( ملسمو .(445) ۳۱/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(١١1)و (19) (۷۲۷) ۱1/۲ ملسم :هجرخأ _ ۷



r”نيحلاصلا ضاير  
 اتي لف» :رجَملا يعكر يف ذ أرق ي هللا َلوُسَر نأ : هه ةريره يبأ نعو _-- ۸

 .ملسم هاَوَر © :صالخإلا] €( دک هلآ وه لَو ١[ :نورفاكلا] 409 نوريكلا

 ِنْيَتَعُكَر 00 ًارْهَش للك َىِبَنلا ُتْقَمَر :َلاَق او رمع نبا نعو 84

 4© دح دك هللا وه كو ١( :نورفاكلا] 40 نورفكلا انأكي لث# :ريشفلا لبق
 ر نر اسد A Be 2 7 ١ ل 2

 .«نَسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاَوَر ١[ :صالخإلا]
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 رجفلا يتمكر دعب عاجطضالا بابحتسا باب -۸

 هيلع ثحلاو نميألا هبنج ىَلَع

 ال ّمأ ٍليَدلاِب َدَجَهَت َناَك ٌءاوس

 ٌَعَجطْضا ءرجفلا يتعكر ىَّلَص اإ يب ٌئبنلا َناَك :تلاق ءتو ةشئاع نع - ١
 . يِراَخْبلا هاَوَر :نميألا قش ىلع

 ىلإ ءاشيلا الص نم عي ذآ ني ابذ يلي هي لا ناگ :تلاق ءاهنعو ١
 ُدَوُملا تكس اّذإَف ْوَدِحاَوي ُرِتوُيَو نيتك لك نيب يَ ملَسي «ةَعْكَر ةرشَع ىدخإ رجلا
 ّمُك ءَنيَتَميِفَح نْيتَمكر َعكرق َماَك ُنّدوُملا هاج غلا ا نيبو «رجَملا ٍةاَلَص ْنِم

-_ 

 .مِلسُم ُهاَوَر .ٍةَماَقإلِل ُنْدَوُملا ُهتأي ىح اًذكه ءِنَمْيَألا ِهَّمِش لا
 هع عليم ظ شل كوس وسع شماس م

 .نيَتعْكَر لك َدْعَب :هانعمو ملسم يف وه اڌگه هِنْيتَعْكَر لگ يب 4 5 : اهو

 رر های ر
 يّتَمْكَر ْمُكُدَحأ ىَّلَص اذإ» : اک دل هللا لوسر لاق IE ؛ط ةريره يبأ نعو - ١

 : يذمرتلا لاق « ةحيحص ديناسأب ٌيِذِمَرَتلاَو دواد وبا هاور ا هزيم ىَلَع عجيل ءرجقل
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  ۸ملسم :هجرخأ- ۱٦۱/۲ )۷۲١( )۹۸(.

 هل ؛«ىربكلا» ىفو ١7١ /۲ یئاسنلاو «(519) يذمرتلاو ء(۹٤۱۱) هجام نبا :هجرخأ _- ۹

(0054. ْ 1 
 ١ يراخبلا :هجرخأ 1۹/۲ )١١50(.

  0١ملسم :هجرخأ- ١/١605 )95( )۱۲۲(.

 ««بيرغ حيحص نسح ثيدح# :لاقو )57١( يذمرتلاو )١551(2 دواد وبأ :هجرخأ +7

 «ةميزخ نباو «يذمرتلا هلبق نمو ««ةحيحص ديناسأب» :لاق امنيح فنصملا 00

 هريغو «دايز نب دحاولا دبع هيف أطخأ لولعم ظفللا اذه 95 ذإ ؛مزح نباو «نابح نب

 يقيلعت يف باهسإب كلذ تنيب دقو .ظوفحملا وهو هايي يبنلا لعف نم ه 0
 )١١7١(. رصتخملا رصتخم ىلع



 رهظلا ةنس باب 8

 ٍرْهظلا َلْبَق ِنَْمَعْكَر ي ع ل لج :َلاَق او رمع نبا نع

 ٠ .ِهِيَلَع ٌقفتم .اَهَدْعَب َنْيََعْكَرَو
 17 .رهلا لبق اعتزأ عَ ال ناك لك يلا نأ :اإو ةشئاع نعو 6

 ْ . ٌيِراَحْبلا

٠ Nsجرحي مث ءاعَبْأ رهظلا لب ب ينيب يف يل اڪ يلا ناگ : :تلاق  

 لذي مٿ ءَبِرْعَملا سائلا ٍيّلَصُي َناَكَو ٠ ٍنْيَتَعْكَر يّلَصُيَف لذي م 2 «ٍِساّنلا يلي
 . مِلِسُم ُهاَوَر تمت ل نب ل ءءاَشِعلا ٍساَّنلاب ي ضي نير يلي

 عَبْرأ ىَلَع ظَقاَح ْنَم» : ي هللا ُلوُسَر لاق :تلاق ا یی ما نعو - 5
 «يِذِمرلاَو واد وُب هاور هِراَّثلا ىَلَع هللا ُهَمّرَح ءاَمَدْمَب عبا ءرهظلا َلْبَك ت ِتاَعَكَر

 .«حيحص ٌّنَسَح ُثيِدَحا : :َلاَقَو

 نا دعب عبرا يّلَصُي ناگ كو هللا َلوُسَر نأ : دف م بئاسلا نب هللا دبع نعو 2-017

 نا ءاَمَّسلا باو َوْبَأ اهيف غم ُحَتْفُت ٌةَعاَس اَهَنإ» :َلاَقو قا لبن نييشلا نورت

 .ّنَسَح ٌتيِدَح» :َلاَقَو «يِيرتلا هاور (ٌحِلاَص لَم اًهيف يل َدَعْضَي

 َّنُهاَلَص ِرْهَظلا لبق ًاعَبرأ ّلَصُي ْمَل اذإ ناگ ال للا نأ : اتو ةشئاع نعو 8
 .«ٌنَسَح ثيدح» :َلاَقَو «يِذِمَرَتلا هاَوَر . اَهَدْعَب ر 4 -_ 2 0 2000 يضرب و

 رصعلا ةنس باي 6

 َمَيْرَأ رْضَعلا َلْبَق يّنَصُي الڳ ئبنلا ناگ :َلاَق ءهلَ بلاط يبأ نب يلع نع 6
 َنيِمِلْسُملا ن نم ْمُهَعِبَت ْنَمَو ؛َنيِبَرَقَملا ٍةَكِئالَملا ىَلَع ميِلْسَتل اب نهيب اصُمي ِتاَعَكَر

1 e 0 4هم 14 4 داك 0 ۰ ¥ ص  

 . (نسح ثیدح) :لاقَو .ّئِذِمَرَتلا هاَوَر . َنيِنِمّؤَملاَو

 ١557/5 )۷۲۹( )1١5(. ملسمو )١115(2 ۷۲ /۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(۱۱۸۲) ۷٤/۲ يراخبلا :هجرخأ- 4

  _- 6ملسم :هجرخأ ۱٦۲/۲ )۷۳۰( )1١6(.
0 

 ثيدح١ :لاقو )٤۲۷( يذمرتلاو )١١10(« هجام نباو «(۱۲۹۹) دواد وبأ :هجرخأ 5

 .«بيرغ نسح
 .«بيرغ نسح ثیدح» :لاقو «(۳۳۱) «یربکلا» ىف ىئاسنلاو «(8/,41) يذمرتلا :هجرخأ 017

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (555) يذمرتلاو )۱۱١۸(« هجام نبا :هجرخأ 4
 ٩ _ يذمرتلا :هجرخأ )459(.



 نعاس اي ظ م
 ٍرْضَعلا َلْبَق ىَّلَص ًارما هللا َمِحَر» :َلاَق فال يبنلا نع ءو رمع نبا نع

 . 1ٌنَسَح ٌتيِدَح» :َلاَقَو يِذِوَرَّتلاَو دواد وبأ هاور (ًاعَبْرأ

 ِرْضَعلا َلبَق يّنَصُي ناگ لَ ئبنلا َّنأ : هڪ بلاط يبأ نب يلع نعو 0١
 . حيحص دانسإب ٌدَواَد وبأ هور . ٍنْيََعُكَر

 يل

 نأ نحس انهو «ةشئاع ثيدحو رمع نبا ٌثيدح باوبألا هذه يف مدقت

 .ِنيََعكَو ٍبِرْغَملا دعب يّلَصُي ناگ هك ّيبنلا
 «برْفَملا َلْبَق اوُنَص» :َلاَق لك ئبنلا نع هبط رف نب هللا دبع نعود 19

 .ُيِراَخُبلا هاور «َءاَش ْنَمِل» :ِةَِلاَثلا يف لاق
 2 ىعر لَم _-

 َنوُرِدَتْبَي كي هللا ٍلوُسَر باًحضأ َراَبِك ُتْيْأَر ْدَقَل :َلاَق هيلو سنأ نعو _-- ۴۳

 اور .برْعَملا َدنِع يبول

 ِسْمَّشلا ٍبوُرُع َدْعَب ِنْيَتعْكَر ةا هللا لوسر ٍدهع ىَلَع يّلصن اک :َلاَق «هنعو 4
 انْرُمأَي ْمَلَف اَمِهيَلَصُ اَناَرَي ناگ :لاك ؟امهداش 8 هلل قوسر اکا :ليفك «برثملا لك

 .ملسم هاور .اَنَهْني ملو

 اوُرَدَتْبا ءٍبِرْعَملا ٍةاَلَصِل ْنَدَوُملا ند ادق ةَ ٍةَئيِدَملاِب انك :َلاَق ء«هنعو_-۴

 ةذلقلا نأ تقفي ديفملا خذت تيزقلا غشا ذر ىلع م ءِنْيَمعْكَر اوُعَكَرَف ءَيِراَوَّسلا

 . ملسم هاور . اَمِهيَلَصُي ْنَم رك نم م ْتَيَّلُص دق

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو (470) يذمرتلاو )١71/١(« دواد وبأ :هجرخأ _ ٠١

 .(۱۲۷۲) دواد وبأ :هجرخأ _ 01١

  ۲يراخبلا :هجرخأ- ۲/۷٤ )١١87(.

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ۱/۱۳٤ )٥۰۳(.

 ٤  3ملسم :هجرخأ ۲۱۱/۲ )۸۳۹( )۳۰۲(.

. (°F) (ATV) 1۲/۲ ملسم :هجرخأ _ ٥ 

 )١( نيثيدحلا رظنا )۱۰۹۸( و)١١١5(.

 ) )۲نأك را عمج يرازسلاو «نوقبتسي 0 نوردتبی» : ۲ يرابلا حتف يف رجح نبا لاق

 .«ىدارُق نولصي مهنوكل مهيديأ نيب رمي نمم اهب راتتسالا اهيلإ قابتسالاب مهضرغ



 اهلبقو اهدعب ءاشعلا ةنس باب 07

 ثيدحو ىاَشِعلا َدْعَب ِنْيَتَعْكر هلي بسلا َعَم ُتْيَّلَص :قباسلا رمع نبا ثيدح هيف
 . قبس امك .ِهْيَلَع قفتم الص نادا رگ َنْيي» :لّفَكُم نب هللا دبع

 ةعمجلا ةنس باب ۴۳

 ٌقفتم .ةَعمُجلا َدْعَب ِنْيَتعْكَر هلي يلا َّعَم ىّلَص هلأ "”قباسلا رمع نبا ثيدح هيف

 .ملسم هاور «ًاعبْرأ اَمَدْعَي ّلَصَيِلَك ةَعمَجلا

eا ے ۶  oرو  orيددو ع  rءَفرَصْني ىّتح ةَعمجلا َدْعَب ىلصي ال ناك ةي تبنلا نأ : او رمع نبا نعو 7-2 ر ٠ اع  

 .ملسم هاور . هيب يف ِنْيَتَعْكَر يلصيف

 ءاوس تيبلا يف لفاونلا لعج بابحتسا باب ١-

 نم ةلفانلل لوحتلاب رمألاو اهريغو ةبتارلا

 مالكب امهنيب لصفلا وأ ةضيرفلا عضوم
 4 ا 528 31 »ع

 يِف ُساّنلا اَهّيَأ اوُلَص» :َلاَث هلك َىِبّنلا َّنأ :ه تباث نب ديز نع 84
o0 3 - - سا سوو "ا  - . 

 . هْيَلَع ٌقفتم «ةبوتحملا الإ هيب يف ِءْرَملا ُةاَلَص َةاَلَّصلا َلَضْفأ نإ ءُمُكَيوُيُب

 يِف ْمُكِتالَص ْنِم اولَعِجا» :َلاَق اي بنلا نع ءاههو رمع نبا نعو 8 هه 2 . و 2 ا 3
 و 4 م ت و دعا مع 5

 ee .ِهْيَلَع ٌقفتم «ًاروُبُق اَهوُذْخَتَت الو توی

 ٩ -_ ملسم :هجرخأ ۱۹/۳ )۸۸۱( )57(.

  _ ۷ملسم :هجرخأ ۳/ ۱۷ )۸۸۲( )۷۱(.

  - ۸يراخبلا :هجرخأ ١/۷۳۱( 187(« ملسمو ۱۸۸/۲ )۷۸۱( )۲۱۳(.

 .(۲۰۸) (۷۷۷) ۱۸۷ /۲ ملسمو )٤۳۲(« ۱۱۸/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(99١1)و (۱۰۹۸) نیثیدحلا رظنا (۱)

 )٠٠۹۸(. ثيدحلا رظنا (۲)



roا  
 يف ُهَناَلَص ْمكْذَحأ ىَضَ اّذِإ» : ي هللا لوسر لاق :َلاَق «هلظ رباج نعو _-- ١
 ” هب ai7 ° ت 5 هيوم © م يكل ال

 هاور «اریخ ِهِيالَص ْنِم هيب يف ُلِعاَج ٤ هللا نإف ؛ هتالَص نم ابيصت ِهِتْيَبل ٌلَعَجَيِلَف ِهِدِجْسَم

Olلاس روت تأ نبا بیال ىلإ هسا رج نب عفا ا تال  

 ةَروصْقَملا يف ًةَعُمُجلا ُهَعَم ُتْيَلَص ءُمَعَن :َلاَقَك ءةالصلا يف ُةَيِواَعُم ُهْنِم هار ِءْيَش ْنَع
 امل دعت ال: ناكك هل لنا ُتَّلَصَم ءيِباَقَم يف ُتْمُق مالا َمَلَس ا

 لكي هللا لوسر َنِإَف ؛َجُرْخَت ؤأ َمّلَكَتت ىَّنَح ًّ ٍةالَصب اَهْلِصَت الق َةَعْمجلا َتيَّلَص اإ .َتْلَعَف

 . ملسم هاور . َجْرْخَن ؤأ ملكت تح ٍةاَلَصِي الص لصون ال نأ كلذ اَنَرَمأ

 رتولا ةالص ىَلَع ثحلا باب 6

 هتقو نايبو ةدكؤم ةنس هنأ نايبو

 لوسر َّنَس ْنِكَلَو ر ولصق نخب ر لاق دقن يلع نع - 7
 داوی هور «نآرَقلا لهآ ای وتوافق ٌرثولا بحي رنو هل هللا ّنإ» :َلاَق یک هللا

 . (نسح ثيدح)» : لاقو «يذمرتلاو

 لوا تمس :تلاق اتو ةشئاع نعو _ ۳

 هلع ٌقفتم .رحسلا ىلإ هرو ىَهَتْلاَو ءورخآ ْنِمَو ءِطَسْوَأ ْنِمَو ليلا

 55 A :َلاَك فاي َيِبَنلا نع ءا رمع نبا نعو - 84

 نأ َلْبَق اوُرَيْوَأ» :َلاَق لك َىبّنلا نأ : هو يردخلا ديعنس يبأ نطو 11۳0

 .ملسم هاور «اوُځبصَت

 )51١(. (۷۷۸) ۱۸۷ /۲ ملسم :هجرخأ _ ۰

 .(۷۳) (۸۸۳) ۱۷ /۳ ملسم :هجرخأ- 1

 ۲۲۸/۳ يئاسنلاو ,.(407) يذمرتلاو )١١79(« هجام نباو )١517(«: دواد وبأ :هجرخأ - ۲

 .۲۲۹و

 .(۱۳۷) )۷٤٥( ۱۹۸/۲ ملسمو «(441) ۳۱/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 ٤ ملسمو «(۹۹۸) ۳۱/۲ يراخبلا :هجرخأ- ۱۷۳/۲ )951( )151(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ۲/۱۷٤ )۷٥٤( )110(.



 لِئاَسقلا باتك -*

 ٌةَضِرَتْعُم يِهَو ءلْيَللاب ُهَتاَلَص يَّلَصُي ناگ لي بتلا نأ : اتو ةشئاع نعو - 5
 .ملسم هاور . ٌترَتْوْأَف اَهْظَقْيأ رولا يب ادا «هید دي نيب

2 

 .؛ٌةَسْياع اي يرِيوأَ يِموُق» :َلاَق ءتول يتب اَدإَف :ُهَل قياور يفو

 وُبَأ هاور ؛رْثولاب َحْبّصلا اوُرِداَب» :َلاَك لكي بسلا نأ ا نعو - ۷
 . ؟حيحص نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلاو دواد

 رخآ ْنِم موفي ال نأ فاح ْنَم» :هكَي هللا لوسر لاق :َلاَق ءهبهَو رباج نعو - ۸

 ٍلْبَللا رِخآ َةاَلَص نُ ليلا رخ آ ْرِيوُيلَك ُهَرِخآ َموُقَي ْنأ َعمط ْنَمَو ءُهَلَوأ ُرِتوُيَلَ ليلا
 .ملسم هاور «ُلَضْفأ َكِلَّذو دوهم

 ىحضلا ةالص لضف باب 8655

 اَهَيَلَع ةظفاحملا ىَلَع ثحلاو ءاهطسوأو اهرثكأو اهلقأ نايبو

 ينل ب ؛هللإؤ ةريره يبأ نع - 8
 .ِهّْيَلَع ٌقفتم .َدُقُر 0 ىلا ينَعْكَرَو ءِرْهَش

 خاف قلو ناف 4 ِلْيَللا َرِغآ ٍظاَقيِتْسالاِب ُنِثَي ال ْنَمِل ٌبَحَتْسُي اإ مؤّنلا َلْبَق ر ٌراَتيإلاَو
eH لصف يلا 

TT٣ ىَماَلُس ّلُك ىَلَع ٌحبْضُي :َلاَق ىب يللا نع  
 مي ريس همر

 لگو ص ةَليْهَت رکو دك ءَدَص ةَديِمْحَت لكَ تص وكيت اک :ةقَدَص نكدعأ

 .(180)و ١78/7 )۷٤٤( )۱۳٤( ملسم :هجرخأ 9 55

 .(5517) يذمرتلاو )١575(« دواد وبأو )۷٥۰( )۱٤۹(. ۱۷۳ /۲ ملسم :هجرخأ _ ۷

 .(۱۹۲) ۱۷٤/۲ )۷٥۵( ملسم :هجرخأ _ ۸

 ۱٥۸/۲ )۷۲۱( )۸٥(. ملسمو «(۱۹۸۱) ۵۳/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 ٠۰ -_ ثيدحلا رظنا )۱۱۸(.

 _اهدهشي نأ لضفأ كلذو» )۷٠١(: بيقع ۲۳۲/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (0)

 .«ليللا رخآ اهريغو رتولا ةالص ليضفت ىلع ناحيرص ناليلد هيفو «ةمحرلا ةكئالم
 ماللا فيفختو نيسلا مضب وه» :(۷۲۲) بيقع ۲۰۲/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .«هلصافمو ندبلا ماظع عيمج يف لمعتسا مث «فكلا رئاسو عباصألا ماظع هلصأو



 نيحلاصلا ضار | هدقلا
 ديك o 1 o 2 2 0 7 8 م 5 هم 2 5 ت رع
 كلذ نم r «ةقدَص ركنملا نع ْيْهَنَو ةد ِفوُرْعَملاِب ٌرْمَأَو ةَكَدَص ةريبكت

 .ملسم هاور «ىَحْضلا نِم اَمُهَعَكَرَي ِناَنَعْكَر

 ٌديِزَيَو ءًاعَبرأ ىَحصلا ىَلَصُي ةي هللا ٌلوسر ناك :تلاق ايو ةشئاع نعو 0١ سس ©” سمع م رو تاي د 7 نا سطل

 .ملسم هاور . هللا َءاَش ام

 هللا ٍلوسَر ىلإ َتْبَمَذ :تلاق ار بالا ىلا عدي مضاف a ل 5 0 هم 5 03 14 1 7 4ع

 كلذ تاک ر قامت نه هِلْسُْغ ْنِم عرق اّمَلَق < ا 6

 .ملسم تاياور ىدحإ ظفل ٌرصتخم اذهو ا قم ٌقفتم . يحض

 عافترا نم ىحضلا ةالص زيوجت باب 0

 َدَّنِع ىَّلَصُت نأ لضفألاو اهلاوز ىلإ سمشلا

 يلا عامتراوزرخل ا ادكفا

 دك نأ لاقت EMR انو قارنا : لفض مرا نب ديز نع - ١١4

 ُهاَلَص» :َلاَ لي هللا لوسر نإ ءلَضُفَأ ٍةَعاَّسلا ذه ٍرْيَع يف َءاَلَّصلا َّنأ اوُمِلَت

 .ملسم هاور «ُلاَصِفلا ُضَمْرَت َنْيِح "”َنيِباَّوألا

 مج «ُلاَصِفلادَو .رحلا ةدش : ىنعي .ةمجعملا داضلابو ميملاو ءاتلا حتفب «ضَمْرَت»

 . لبإلا َنِم ٌريغّصلا :َوُهَو ليِصَف

 .(79) (/ل9١) ۷/۲ ملسم :هجرخأ- ۱

 .(۷۱) (۳۳۹) ۱۸۳ -۱۸۲/۱ ملسمو ,(901) ١/ ٠٠١ يراخبلا :هجرخأ _ 01

 ١1١4 - ملسم :هجرخأ ۱۷۱/۲ )۷٤۸( )۱٤۳(.

 حتفب «يزجيو)» هانطبض» :(۷۲۲) بيقع 7٠١7 ۔ ۲۰۲/۲۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 ال» :ىلاعت هلوق هنمو ءىفك يأ يزجي ىزج نم حتفلاو ءازجألا نم مضلاف ءهمضو هلوأ

 ىحضلا لضف مظع ىلع ليلد هيفو «كدعب دحأ نع يزجي ال» :ثيدحلا يفو (ٌسْفَن يِزَجَت

 .«نيتعكر حصت اهنأو .اهعقوم ريبكو

 ءعيطملا :باوألا» )۷٤۸(: بيقع ۷/٣۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .«ةعاطلا ىلإ عجارلا



 نيتعكرب دجسملا ةيحت ةالص ىَلَع ثحلا باب ۸

 لخد تقو يأ يف نيتعكر يلصي نأ لبق سولجلا ةهاركو

 اهريغ ْوَأ ةبتار ةنس ْوَأ ةضيرف ةالص وأ ِةّيِحّتلا ةينب نيتعكر ىَّلص ءاوسو
 ُمُكَُدَحأ لحد اًذإ» لك هللا لوسر لاق :َلاَق ءهَو ةداتق يبأ نع 4

 ّلَص» :َلاَقَف لا ىف وكب و نينا تأ 3

8 

 هڪ رباج نعو 46 2

a 

 يِنْئَدَح ءال اّي) :لاَلِبِل لاق يب هللا لوسر َّنأ : هل ةريره يبأ نع - ١
 0 ا ىف يدب ني ك كن تیس یا «رالشإلا يف تليق لک جب

 ذأ ليل ني واس يف اوه زيتا مل نأ نم يدنع ىجا المع تاو
 يراخبلا ظفل اذهو هْيَلَع ٌقفتم اف ْنأ يل َبِتُك ام ٍروُهَظلا كلذ

 . ملغأ ُهللاو «ٍضْرَألا ىَلَع ُهُكَرَحَو ٍلْعَتلا ٌتْوَص :ءافلاب «ٌفَّدلا»

 بيطلاو اَهَل لاستغالاو اهبوجوو ةعمجلا موي لضف باب ٠

aىَلَع ةالصلاو ةعمجلا موي ءاعدلاو ريل  

5 

0 o 

1١ 

 حكم احح
f 

1١ 

 ا ااا

 كو هلآ لصف نم اواو ضرألا يف اورتن واصلا بِ اد :یّلاَعَت هللا َلاَق
 ٠١[. :ةعمجلا] 4O َنرحلْف لعل اريك هلآ

 ٤ - يراخبلا :هجرخأ ١/ ١٠١ )٤٤٤(ء ملسمو ۲/ ٠١١ )۷۱٤( )07١.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١/ ١١١ )٤٤۳(« ملسمو 15/ 165-1١68 )۷٠١( )07/1.

 ٠١ -_ يراخبلا :هجرخأ ١١59( ۷ /۲(« ملسمو ۷/۱٤٩ )۲٤٥۸( )۱۰۸(.

 ةالصلا ةليضف :ثيدحلا يف :(5508) بيقع ۲۰۵ /۸ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۱(

 اهئاوتساو سمشلا عولط دنع يهنلا تاقوأ يف حابُت اهنأو «ةنس اهنأو «ءوضولا بقع

 . «انبهذم اذهو ببس تاذ اهنأل ؛رصعلاو حيصلا ةالص دعبو «اهبورغو



 ا 2
 وْيَلَع ُتَمّلط موي ٌرْيَ» :ِكَك هللا لوسر لاق :َلاَق نط ةريره يبأ نعو - ۷

 00 ا َجرخأ هيو ٌدّنَجلا AY مدا قِلخ هيف :ةعمجلا م موي سْمشلا

 ىتأ مث وصولا خاتا مف : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 4

 0 8 ماي ةا ٌةَدايِزَو ٍةَعّمَجلا َنْيَبَو هيب اَم هَل َرِفَغ ءَتَصْنأو َعَمَتْساَك َةَعْمْجلا

 . ملسم هاور هاَمَل ْدَقَف ىَصَحلا

 قمل ىلإ ُةَعْمْجلاَو ءُسْمَحلا ُتاَوَلَّصلا» :َلاَق ك ّينلا نع ءدنعو - 4
 . ملسم هاور ارْئاَبَكلا ٍتبيتجا اد ّنُهَتيَب اَم ٌتارَمَكُم َناَضَمَر ىَلِإ ْناَضَمَرَو

eداَوْعَأ ىَلَع لوقي لَو هللا لوسر اَعمَس امهنأ 0  

 E "ميو نع ءاذغإ يوكل
 ل

Skَةَعّمَجلا ْمُكَدَحَأ َءاَج اَذِإ) :َلاَق هلك هللا لوسر نأ : ڳو رمع نبا  

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ٌلَِتْمَلَك

asوب اشف :َلاَق لک هللا لوسر نأ ا  

 فتم «ملَتحُم لُك ىَلَع ٌبِجاَو ةَعُمُجلا

 ٍلَجّرلا لوقگ رايِتخا بوج :بجاّولاب ٌدارَمْلاَو بلا ا

 .ملعأ هللاو .َّىَلَع ٌبِحاَو َكَقَح : ِهبِحاَصِل

  2١١17ملسم :هجرخأ 1/۳ )865( )۱۷(.

 .(۲۷) (86ا0) ۸/۳ ملسم :هجرخأ 4

  - 48ملسم :هجرخأ ۱/۱٤٤ )۲۳۳( )١5(.

 ٠ ملسم :هجرخأ 9/٠١ )۸1٥( )٤٩(.

 .(۲) )۸٤٤( ۲/۳ ملسمو «(۸۷۷) ۲/۲ يراخبلا :هجرخأ- ۱

 .(0) (855) ۳/۳ ملسمو «(۸۷۹) ۳/۲ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 ىنعمو «مهكرت يأ مهعدو» :(8560) بيقع ۳۳٤/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 يأ عب :ةّرعبر1 مهب لع هلأ ّمَتَحط :ىلاعت هللا لوق يف اولاق ةيطغتلاو عبطلا متخلا

 .؟عبط



 لُياَضَقلا باتك -۸

E mmاهبف ٍةَعَمَجلا َمْوَي  

 .(نسح ثيدح)» : :لاقو .يذمرتلاو و (َلَضْنأ لسغلاق َلَسَتْغا نم مو 00

 موي لُجَر لِسَتْعَي اَل» :لكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهفَض ناَملَس نعو 2-64
 مث ءدتنب بيلي ْنِم سَم أ هْئْهُد ْنِم ٌنِهَّدَيَو نوط نم عاطشا اك َرَهْطَتَيَو .ةعمجلا

 رع الإ ماَمإلا َمَّلَكَت اإ ت ت هَل َبِتُك ام يلصب ث نينا نیب رفا الق حرب

 . يراخبلا هاور 0 ييو هيب ام هل

 دخلا موي لكتغا نسا :َلاَق ال هللا لوسر نأ : هنو ةريره يبأ نعو

 ٍةَعاّسلا يف ار ْنَمَو ٠ (؟ههَيَدَب َبَرَق اَمَّنأَكَف ىلوألا ةعاسلا يف عاد م قَباَتَجلا َلْسُع
 نمو ءَنَرْقأ ًاشْبَك ب رق ق اَمَتاگَق ةكلاَلا ةعاسلا يف حار ن نمو ٌةَرَقَب برق د اَمَنأَكَك ءةيناثل

 اَمَناَكَت 3ََسِماَحلا وَ الا يف عات ْنَمَو ةَجاَجَد برق اًمَناَكَم ٍقَعِباَّرلا ةَ ماسلا يف حار

 .هْيَلَع ٌننتم ؛ًرْكذلا َنوُعِمَتْسَي ٌةَكِباَلَملا ٍتَرَضَح «ماَمِإلا جرح اذا ٌدَضِيَب برق

 . ٍةَمّصلا يف ٍَباَنَجلا ٍلْسْعك ًالسُغ يأ هةباَنَجلا لسغ» : هلوَق

 راوي موي وس دنع اَهقفاوي ال طاس ايف لاف ءةعمجلا ع كد هللا ل ك
 .ِهيَلَع قفتم . اَهَللَعي هديب َراَشَأَو هاّيِإ ةاطغأ الإ ءئْيَش هلل هللا لاسي يَّلَصُي مِ و مِلْسَم هاد #. D2) ا اس IG 07 موو هو

 . ٩٤/۳ يئاسنلاو «(591) يذمرتلاو .(755) دواد وبأ :هجرخأ _ ۴۳

 . .(۸۲۷) ثيدحلا رظنا- ٤

 ٥  2ملسمو «ء(۸۸1) /؟ يراخبلا :هجرخأ / 4)800( )1١(.

 ١57-١ يراخبلا هجرخأ ۲/۱٦)٩۳٥(« ملسمو ۳/ 5)8015( )۱۳(.

 ءذخأ ةنسلابف هانعم :يعمصألا لاق ءاهبف :هلوق» 96/١: ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق )١(
 يتلا ءاتلا ترهظ امنإو «كلذ وحن وأ ةلعفلا تمعنو ةلصخلا تمعنو ديري «تمعنو :هلوقو

 فاك ءوضولا نأ حضاولا نايبلا هيفو «ةلعفلا وأ ةلصخلا وأ ةنسلا راهظإل ثينأتلا ةمالع يه

 .«ةضيرف ال ةليضف اهل لسغلا نأو ةعمجلل
 لهأ روهمج لاقف ةندبلا امأو» )۸٠١(: بيقع ۳٠۹ /۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 مظعل كلذب تيمس «منغلاو رقبلاو لبإلا نم ةدحاولا ىلع عقي :ءاهقفلا نم ةعامجو ةغللا
 .كلذب ثيداحألا حيرصتل «قافتالاب لبإلا انه دارملاو «لبإلاب ةعامج اهصخو ءاهندب

 ةريعشو ةحمقك ةدحاولل اهيف ءاهلاو «مهقافتاب ىثنألاو ركذلا ىلع ناعقي ةرقبلاو ةندبلاو

 .«سنجلا دارفأ نم امهوحنو
 ةراشإلا :رينملا نب نيزلا لاق» :(98) بيقع ٠١/۲ يرابلا حتف يف رجح نبا لاق (۳)

 . «اهلضف ةرازغو اهتقو ةراسيل ؛اهيلع ضحلاو اهيف بيغرتلا وه ءاهليلقتل



5 e 
 رمع نب هللا دبع َلاَ :َلاَق «هنذ ّيرعشألا ىسوم يبأ نب َةَدْرُب يبأ نعو - ١61

 :ُتْلُق :َلاَق ؟ةَعُمّجلا ِةَع ٍةَعاَس نأش يف هلي هللا لوسر ْنَع ُثَّدَحُي َكاَبَأ َتْعِمَسأ ا

 ىلإ ماَمإلا َسِلْجَي نأ َنْيَب ام يود :لوقي دلك هللا كوسر تحسم لوفي هموم ْمَعَن

 .ملسم هاور (ةالَّصلا ىَضْقت نأ

A مه تم ناال ٤ - AR 
 ١ لضْفأ ْنِم نإ» : وع هللا لوسر لاق 2 سوأ نب سوأ نعو

 اَلَّصلا َنِم ّىَلَع اوُرْئْكأَف ءةَعمُجلا موي ْمُكياَبأ

 وحمص دانسإب هواك :

2 

 هاور ؛َىَلَع ٌةَضوُرْعَم ْمُكَئاَلَص نِ ؛يِف ةاَلَّصل

 ركشلا دوجس بايحتسا باب 0١

 ةرهاظ ةيلب عافدنا وأ ةرهاظ ةمعن لوصح َدْنِع

e 5 0ٌديرن ةَكَم ْنِم ةا هللا لوسر َعَم انجرح :َلاَق «هنَذ صاقو يبأ نب دعس نع 48 در اک نا ل سس |” مه سم <  

 اداس رح من «ٌةَعاَس هلل اَعَدَ يدي ر مّن لر“ ءاَرَورَع نِ ابيِرق انك املك «ةَئيَِملا

 ُتلأَس يإ» : لاقو االت ُهَلَعَف دعاس «ٌةَعاَس يَ عر ما من ءًاليوط ٌتَكَمْف

 وامه هذ 2 - همسه 2 ع
 e ءًاركش يرل يئ تلت يناقمات . يأ 0-0 0

 ت

ًُ 

 OT َرَخآلا كلا يناطغأت 0 كا

 ليللا مايق لضف باب ۲
 0 ےس رم مور

 اًدوُمْحَع امام كير ككعبي نأ ىع كل هلا وب ْدَّجَهَتَم لأ َنيَوظ :ىّلاَعَت هللا لاق

 «ةيآلا ١١[ :ةَدِجَسلا] « عجاَصمْلا نع 1 مُهبوَُج فاجن ا لاقو ءو :ءاّرسإلا] ©
 ر

 ٠ [۱۷ :تاّيراذلا] © نوجه ام ليلا نم ایک اک E لاقو

۵ 

  _ ۷ملسم :هجرخأ 5/7 )۸٥۳( )١5(.

 هل «(یربکلا» يفو ١ / يئاسنلاو )١7757(« هجام نباو 2غ(١67١) دواد وبأ :هجرخأ _ ۸٨۸

 )1١1535(.,

 .فيعض ثيدحلا دنسو )۲۷۷٠(« دواد وبأ :هجرخأ- ٩

 ةكم نيب قيرطلا اهيلع ةفحجلا ةينث ٌروزع» ١/ ۳٠٠: نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق )١(

 .(ةنيدملاو



 SD لياشقلا باتك ۸
eهاَمَدَق ىح ٍلْيَّللا َنِم موق الب يبنلا ناگ : تلاق < » 

 E كَل َرِفَْغ ْدَكَو هللا َلوُسَر اي ءاَذَه ُعَنْضَت .

 . ِهْيَلَع قفتم «!ًاروكَش Ct :َلاَق

of 
 2 و و ىش نت و ملا و

 1 a 2# يا اس ومس تاز ع

 «؟ِناّيْلَصَت اَلَأ» :َلاَمَك َالْيَل َةَمِظاَقَو ُهَقَرَط يب ّيبنلا نأ : هَ يلع نعو ١
4 
 هو

 س :َلاَق اڪ صاعلا نب ورمت نب هللا دبع نعو - ٣

 ٌقفتم «ليللا ماي كرت َليَّللا ُموُقَي ناگ ؛نالق لم ْنُكَن ال ثلا

 تورش ل :َلاَق هڪ ٍدوعسم نبا نعو 5*6

 .ِهْيَلَع ٌقفتم « هدأ يف :َلاَق وأ - هيأ يف ٌناَظيّشلا لاب ٌلُجَر َكاَد» :َلاَ

 ةَِفاَت ىَلَع َناَطَّشلا دفعي : َلاَق وال هللا لوسر نأ : هن هيل ةريره يبأ نعو _- ٠

 قرا ليوط ليل َكْيَلَع : قُم لك ىَلَع رضب قُم تالت مات وُ اإ < ا ر

 ْتَلَحْلا 0 نق 5 ةدقع تلحنا أَضَوَت ناق ةع كلنا اَت هلا َركَذَت قیس 3 ا نإ
 فتم «نالسگ ِسْفَنلا تيب َحبْصأ اّلِإَو ءسْفَنلا بيَ ًاطيَت َحَبْصاَك « اهلك هدم 4 6 4 ل

 .هرخآ :«سأّرلا ةيفاق»

ee 

5 

 .ةشئاع نع )۸١( (141/48-1475)1850 ملسمو ١59/5 )٤۸۳۷(« يراخبلا :هجرخأ- ١

 نع ١51/8 )۲۸۱۹( )۷۹( )۸٠( ملسمو :(5875) 1١59/56 يراخبلا :هجرخأو

 .ةريغملا

 .(585) (الال5) ۱۸۷ /۲ ملسمو «(۱۱۲۷) ٦۲/۲ يراخبلا :هجرخأ - ۱۱۹۲

  - ۲يراخبلا :هجرخأ 1/۱۱۲۲( 5١(« ملسمو ۱۵۹-۱۵۸/۷ )۲٤۷۹( )۱٤١(.

 )٠١٤(. ثيدحلا رظنا- ۳

. (۰*0) (VVE) 1A۷ /۲ ملسمو 2)١١54( ٦1/۲ يراخبلا :هجرخأ - 164 

 .(۲۰۷) (الال5) ۱۸۷ /۲ ملسمو )۱۱٤۲(« 545 /۲ يراخبلا :هجرخأ 354
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 ارشفأ :ُنماَنلا اَهّيأ» :َلاَق ل ّيبنلا نأ : هي الط مالس نب هللا دبع نعو 5

 هاور ماكسي ةَنَجلا اوُلَخْدَت ءُماَيِن ُنماّتلا و ِلْيَللاِ الر َماَعَطلا اوُمِعظأَو َمالَّسلا

 .«(حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 َدْعَب ٍماَّيّصلا لصف :ِلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ؛هيفلط ةريره يبأ نعو
 ا «لْللا ٌةاَلَص :َةَضيِرَملا َّدْعَب ٍةاَلَّصلا ُلَضْفأَو ءمّرَحملا هللا رْهَش د :َناَضَمَر

 اًدِإَف ءىَنْفَم ىَتْنَم لَْللا ٌةالَص» :َلاَق ایک لانا : او رمع نبا نعو 4

 ١ .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛َوَدِحاَوب ْرَيْوَأَك حبلا َتْفِخ

 ٌقفتم .ٍةَعكرب رتويو « ىنْتَم ىتنم ليلا َّنِم يَّلَصُي كب يلا ناگ :َلاَق <

4 

 «هنعو - ۱۹

 د

 Trt Gg هر 3 ۹ ال هلل
 ال نأ َّنظَن ىَّنَح ٍرْهَّشلا َنِم رطب لكي وللا وسر ناگ : لاق هو سنأ نعو _ ١

 ِليْللا َنِم ُهاَرَت ْنأ ءاَسَت ال َناَكَو ء ايس ُهْنِم نِ َرطْفي ال نأ نظن ىَّنَح ٌموُصَيَو هم ٌموُصَي >
 ع e ر

 .يراخبلا هاور . ةأر لإ اا الو ار لإ ایلصُم

 يِنْعَت - عكر َةَرْشَع ىح يّلَصُي ناگ كي هللا لوسر نأ : الو ةشئاع نعو - 1/١١١
 هسا عقر نأ لبق يآ َنيِسْمَح ْمُكَدَحأ 0 .NEE ليلا يف

 يِاَُملا ُهَيِتأَي ىَّنَح ِنَمِيألا ِهَقِش ىّلَع ٌعِجَطْضَي ّمُث ءِرْجَملا ةااَص َلْبَق ٍنْيََعْكَر ُعَكْرَيَو
 يراخبلا هاور .ٍةاَلَّصلل

 ىَلَع - رْيَغ يف الَو َناَضَمَر يف - ا :تلاق ءاهنعو _ ۲

 الق ًاعَبرأ يّلَصُي م َنهِلوطَو َنِهْيْسُح ْنَع لاس الق ًاعَبرأ يَّلَصُي :ةَعْكَر ََرْشَع ىدخإ

 ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو «(55845) يذمرتلاو )5*١(., هجام نبا :هجرخأ 5“- 

 . ؟حيحص

 .(۲۰۲) (115) ۱۹۹/۳ ملسم :هجرخأ _ ۷

  _ ۸يراخبلا : هجرخأ ۲/٦٤ )۱۱۳۷(« ملسمو ۲/ ۱۷۲ )۷٤۹( )۱٤۷(.

 )١١١5(. ثيدحلا رظنا ۹

  ۰يراخبلا :هجرخأ- ۲/٦٥ )١١51(.

 .(۱۱۲۳) ٦۱/۲ يراخبلا :هجرخأ 8

  9 ۲يراخبلا :هجزخلأ 55/7 )۱۱٤١(« ملسمو ١55/5 )۷۳۸( )۱۲١(.



 مع لئاَضَفلا باتك -۸

 ؟يوُ ذأ لب ما فا لوسر ا :ُتلقت الت یلص مث ولوو نوي نع لان
 e .ِْيَلَع فتم “يلق ماتي آو ِناَماَنت َيئَْع نإ ةَشِْئاَع اي» :َلاَقَق

 .ِْيَلَع ٌقفتم . َّلَصِيَف هرڃآ ُموُقيَو 0 اني ناگ لكي ینا نأ : اهنعو ١١07

 ًامِاق ُلَرَي ْمَلَك هليل لكي بتلا َّعَم :َلاَق هلو دوعسم نبا نعو 9 4

 . هْيَلَع ٌقفتم 0 هد ف ا: لبق اوس: ماب تدمع ی

 ا دو حلا :َلاَق هلو ةفيذح نعو 9 ٠

 ٌعكْرَي ت دع ل
 اًهيف ياب رم اإ : ًالّسَرَتُم أرق ءار َناَرْمِع لآ حتا م ّمُث ءاَمأَرَقَك َءاَسْنلا حتما مث ءاَهب

 :ُلوَقَي لَعَجَف < َمُكَر م وع وحك رم اذا َلَأَس ٍلاَوُسب ّرَم اَذِإَو حبس ٌحيبسَت

 هَدِمَح ْنَمِل هللا َعِيَس» :َلاَق مث : وِماَيِق ْنِم ارح ُةُعوُكَر ناگ «ويظَعلا يير ن اًحيَس»

 'ىّلغألا َيبَر َناَحْبَس» : :لاق دس ٠ مگر امم ًابيرق ًاليوط ماف مث اًدْمَحلا كَل ابر
 0 ر

e 

  2:َلاَق ؟لَضفأ ةالَصلا يأ لب هللا لوسر ليس :َلاَق هلو رباج نعو

TT 

 مايقلا :«تونقلا» ب دارملا .

 م ر

 ٌبحأ» :َلاَق هع هلل ها لويس نأ 0 ىداعلا وت ورفع نوعا هي ورعو ه1

 ليللا ٌفْضِن ُماَنَي ناگ ءَدْواَد ماي د هللا ىلإ ماّيّصلا ُبَحأَو َدْواَد ٌةالَص هللا ىَلِإ ٍةالَّصلا
 3 ر ر وسقف هت

 .ِْيَلَع ٌقفتم «ًامْوَي رطُفيَو اموي ُموُصَيَو هسدس ُماَنيَو ُهَنلث ُموُقَيَو

 .(۱۲۹) (۷۳۹) ١77/5 ملسمو )۱۱٤١(« 11/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۴

 )٠١۳(. ثيدحلا رظنا ۔ 5

 ٥ _ ثيدحلا رظنا )٠١۲(.

 ٩ _ ملسم :هجرخأ ۲/ ۱۷۵ )05/( )150(.

  _ ۷يراخبلا :هجرخأ ٤/ ۳٤۲۰( ۱۹٩(« ملسمو ۳/ 156 )۱۱۹۵( )۱۸۹(.

 ءايبنألا صئاصخ نم اذه» )۷٤١(: بيقع ۲۲۱/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 . مهيلع همالسو هللا تاولص



 عع 0
 ٍلْيَّللا يف َّنإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعيس :َلاَق ءهيكَو رباج 0 1۸

 ُءاطغأ الإ ةَرِخآلاَو انَلا رمأ ْنِم ًارْيَح ىَلاَعَت هللا ُلأْسَي ٌمِلْسُم ٌّلْجَر اَهُقِفاَوُي ا َةَعاَسَل

 .ملسم هاور u هاي

 ٍلْبّللا َنِم ْمُكُدَح ُ اق فال ىبنلا َّنأ : هو ةريره يبأ نعو 6

 . ملسم هاور اِنيتفيِفَح ِنْيتَمْكرب ًةاَلَّصلا حیف

 ُهَتاَلَص َحَتتْلا ٍلبَللا َنِم ماف اإ هلك هللا ٌلوسر ناگ :تلاق ءا ةشئاع نعو - ٠

 .ملسم هاور . ِنيَتفيِفَح ِنْيَتَعْكَرِ

 يجو نِ ليلا ني ٌةالّصلا ُئاَماَذِإ كي هللا لوسر ناگ :تلاق ءا اهنعو - ١

 .ملسم هاور .ةَعْكر ٌةَرْشَع يّ راها ّنِم ىَلَص ءورْيَغ وأ

 نه مانزل ل هللا لوسر لا :َلاَق هيلو باطخلا نب رمع نعو -- ۲

 ُهأَرَك اَمنأَك هَل َبِيُك ءرْهظلا ةالصو رْجَقلا ٍةاَلَص َنْيَب اميف هَ نم ِءْيَش ْنَع وا ؛هيزِح

 .ملسم هاور (ِلْبَللا نِ

eّنِم ما ًالُجَر هللا َمِحَر» : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل  

 َنِم ْتَماَق ٌةَآَرْما هللا م َمِحَر ءءاَملا اَهِهجَو يف حصن ثب ْنِإَف هنأ ا لا

 دانسإب دواد وُبَأ هاور «ءاَملا ِههْجَو يف تحصن ىَبأ نإف ءاَهَجْوَر ٌتْطَقْ ُتَلَقْباَو ُتَّلَصَق ليلا
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 لجّرلا ظَمْيَأ اذإ» : هلا لوسر َلاَق :الاق ءو ٍديعس يبا نعو هنعو - 65

 وبا هاور ؛ِتاَرِكاَذلاَو َنيِرِكاَّذلا يف اَنُك ءًاعيِمَج نْيَتَمْكَر ىَّلَص وأ - ََصَم ليلا َنِم ُهلْهَأ

 1 . حيحص دانسإب دواد

  4ملسم :هجرخأ ۲/ ۱۷۵ )۷٥۷( )1١53(.

 .(۱۹۸) (184/7)978 ملسم :هجرخأ 2 ۹

 .(۱۹۷) (7510) ۱۸٤ /۲ ملسم :هجرخأ- ۰

 )٠٠١١(. ثيدحلا رظنا _ 1

 )١67(. ثيدحلا رظنا _ ۲

 ١1١87 هجام نباو «(550١)و (۱۳۰۸) دواد وبأ :هجرخأ ) »)۱۳۳٣يئاسنلاو ۳/۲۰٣ .

  _ 45دواد وبأ :هجرخأ )۱۳۰۹(.



 aT :َلاَق ك ا 3 0 ةشئاع ا ا
 0 402 ل تد د وه هک | هع ته 2 2

 هْيَلَع 0 1 ف
 َنِم مكدحأ ماق اذإ» : ب هلل ر لاق :َلاَق هنو ةريره يبأ نعو 2 15 سا هو يرث ادع ع ہک ل هللا لوس 000 Au م 4

 .ملسم هاور «عجطضَيْلَك ُلوُقَي اَم ِرْدَي ْمَلَك هِناَسِل ىَلَع َنآْرُقلا "”مَجْعَتْساَك للا

 حيوارتلا َوُهَو ناضمر مايق بابحتسا باب 71١

 اناميإ ناضمر ماق نَم» :لاق ةا هللا لوسر نأ هيلو ةريره ىبأ نع - ۷ 3 هو مه مم م ةاو م Ai ا 3 0

 لع قم ولك نب مَ امل روع "باتخاذ
 نأ ٍرْيَغ ْنِم َناَضَمَر ماي يف ٌبْغَرُي لي هللا لوسر ناگ اگ :َلاَق هل هنعو 4

 او مسموع

 ْنِم َمّدَقَت ام ُهَل رفع ًاباَسِوْحاَو ًاناّميِإ َناَضَمَر َماَق ْنَم» :ٌلوقيف «'!ِةَميِزَعِب ِهيِف ْمُهَرْمْأَي

 . ملسم هاور (ِوبْنَذ

 pl i اوبر راقي دج مايك اا

 لاقو «ةروسلا رخآ ىلإ م :ردكقلا] 40 ِرْدَقلَ دب ىف هتل رن اإ ا هللا ل

 . ٍتايآلا عم :ناعتلا] ر گرتم وَ ف ُهسْلَرنأ ل ا

 )۱٤۷(. ثيدحلا رظنا _ 6

 .(۲۲۳) (۷۸۷) ۱۹۰ /۲ ملسم :هجرخأ 5-2١

 .(۱۷۳) ۱۷٦/۲ )۷٥۹( ملسمو .(۳۷) ۱٦/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )۱۷٤(. (۷۵۹) ۱۷۷ /۲ ملسم :هجرخأ 4

 . وعدي : انه

 هناسل هب قلطني ملو قلغتسا يأ» :(۷۸۷) بيقع ۲/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق قفز

 .«ساعنلا ةيلغل

 هللا ديري نأ :ًاباستحا ىنعمو» :(777) بيقع ۲۳۷/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۳)
 .(صالخإلا فلاخي امم كلذ ريغ الو «سانلا ةيؤر دصقي ال هدحو ىلاعت

 باجيإ رمأ مهرمأي ال :هانعم» :(۷1۲) بيقع ۲۳۸/۳ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )٤(

 .«بيغرتو بدن رمأ لب ؛ميتحتو



555 0 
 ًاناّميإ ٍرْدَقلا َةَلْيَل َماَق ْنَم» :َلاَق لَك ئبنلا نع هذ ةريره يبأ نعو 84

 .ْيَلَع فتم هين ْنِم َمدَقَم ام هَل رِفُع ًاباَستْحاَو
 اا Tot و۶ تاع of ه 5

 يف ٍردقلا ةليل اورأ هيي ّىبنلا باخصآ ْنِم الاجر نأ : ئو رمع نبا نعو _- ٣

 عْبّسلا يف ''”تاطاَوَت دَ ْمُكاَيْؤَُر ىَرأ» : هللا لوسر َلاَقَ وا عْبّسلا يف مانَملا
 .هْيَلَع قفتم «ِرِخاَوَألا عْبَسلا يف اَهّرَحَتيلَف اهيرَحَتم ناك ْنَمَف ءِرِخاَوألا 3 o هس , 1 0 5 2 هذ 2 85 کا ر

 ْنِم ٍرِخاَوَألا ٍرْشَعلا يف ُرِواَجي لكي هللا ٌلوسر ناگ :تلاق ءاټڳڪ ةشئاع نعو 0١
 . هْيَلَع ٌقفتم «َناضَمَر نم رخاوألا رْشَعلا يف ٍرْدَقلا هليل اوّرحت» لوقو نامر

 َّنِم رثولا ىف رْدَقلا َةَلْيَل اًوَّرَحَت١ :َلاَق ل هللا لوسر 95 : او اهنعو 65

 .يراخبلا هاور «َناَضَمَر ْنِم رِخاَوألا رْشَعلا

 ْنِم َرِخاَوَألا ٌرْشَعلا َلَحَم اَذِإ ب هللا لوسر ناک :تلاق ايو ءاهنعو 2-9

 اع ما ر لا دقو دجَو الها ظفناو الا انشأ: ناشر

 يف ُدِهَتْجَي ال ام َناَضَمَر يف ُدِهَتْجَي ةي هللا لوسر ناگ :تلاق ءاهنعو 4

 .ملسم هاور .ٍهرْيَع يف ٌدِهَتْجَي ال اَم ُهْنِم رِخاَوَألا ٍرْشَعلا يِفَو هوِرْيَغ

 )۱۷١(. (950) ۱۷۷/۲ ملسمو «(۱۹۰۱) ۳۳/۳ يراخبلا هجرخأ _ ۹

 .(۲۰۵) )۱۱٦٥( ۱۷۰ /۳ ملسمو «(۲۰۱۵) ٥٩۹/۳ يراخبلا هجرخأ _ ۰

 .(۲۱۹) (۱۱۹۹) ۱۷۳ /۳ ملسمو «(۲۰۲۰) ٦۱/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 .(۲۰۱۷) 5١ /۳ يراخبلا :هجرخأ - ۲

 .(49) ثيدحلا رظنا ۔_ ۳

 ٤  7ملسم :هجرخأ ۳/۱۷٦ )۱۱۷۵( )۸(.

 .«تقفاوت :يأ» )١170(: بيقع ٤/ ۲۷١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 دش) ىنعم يف ءاملعلا فلتخا» )١١١١(: بيقع ۲۸۲ ٤/ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 :هانعم :ليقو «هريغ يف هيي هتداع ىلع ةدايز تادابعلا يف داهتجالا وه :ليقف (رزئملا

 :ليقو «تغرفتو هل ترمشت :يأ «يرزئم رمألا اذهل تددش :لاقي «تادابعلا يف ريمشتلا
 .«تادابعلاب لاغتشالل ءاسنلا لازتعا نع ةيانك وه



 v7 لياشقلا باتك ۸
 اَم ِرْدَقلا ُهَلْيَل ِةَليَل يأ ُتْمِلَع ْنِإ َتْيَأَرَأ ءهللا لوس را اهنعو _ ٥

 «يذمرتلا هاور «يتَع عاق َوْفَعلا بحث ٌرْفَع َكَّنِإ ّمُهَّللا :يِلوُق» :َلاَق ؟اًهيف ُلوُقأ

 .(حيحص نسح ثيدحا :لاقو

 ةرطفلا لاصخو كاوسلا لضف باب 6

 - يِنَمَأ ىَلَع َّنسأ ْنأ اَلْؤَل ؛َلاَق هلي هللا لوسر نأ : هض ةريره يبأ نع - 5

 1 ٌقفتم هَواَكَص لگ َّعَم ِكاَوّسلاِب ْمُهنْرَمآل - سائلا ىَلَع وأ

 هاك ٌصصوُسشَي مولا نِ ماقا َدِإ لك هللا لوسر ناک :َلاَق ءهنييض َةَمْيَدُح نعو _- ۷

 ا . ِكاَوَّسلاب

 .ُكلّدلا :«ٌصْوّشلا»
 ُهْتَعِبيَف «هروهظو ُهَكاَرِس چ هللا لوسرل دن اَنُك :تلاق < يا

 اور ناقل او ءس ف ءِلْيَللا نم هلْ ْنأ َءاَش ام هل

 (ِكاَوّسلا يف ْمُكْيَلَع ُتْرَتُكا» : الك هللا لوسر َلاَق :َلاَق « هيو سنأ نعو 8

 . يراخبلا هاور

o 
\ 

 وو 006 201 ٤ 54

 ٌيبنلا ادبي ناك ٍءْيش ياب : ا ةشئاعل تلق :لاق «ئناه نب حيرش نعو _- ١

 .ملسم هاور .ِكاَوّسلاب :تلاق ؟هَنْيَب لحد اإ كي

 ُفَرْطَو لڳ َيِبّنلا ىَّلَع تلح :َلاَق ءو يرعشألا ىسوم يبأ نعو ١

 .ملسم ظفل اذهو ههّيَلَع فتم .ِهْناَسِل ىَلَع ِكاَّوّسلا

 «ُبّرلل ٌةاَضْرَم ِمَمْلِل ٌةَرَهظَم ٌكاَوّسلا» :َلاَك لك ىبنلا نأ : او ةشئاع نعو _- 5
 م

 . ةحيحص ٌديناسأب هحيحص يف َةَمْيَرْخ ْنباو يئاسنلا هاور

 .(7017) يذمرتلاو )۳۸٣١(« هجام نبا :هجرخأ 2.6

 15١/١ )551( )٤۲(. ملسمو «(۸۸۷) 50 /۲ يراخبلا :هجرخأ 65

 .(۷٤)و )٤٩( (1906) ۱۵۱/۱ ملسمو )۲٤٥(« ۷۰ /۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(۱۳۹) (745) ۱٦۹-۱۷۰ /۲ ملسم :هجرخأ _ ۸

 .(۸۸۸) ۵ /؟ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(47) (557) ۱٥۲/۱ ملسم :هجرخأ _ ۰

 ۱٥۲/۱ )۲٥٤( )٤٥(. ملسمو 7١/١ )۲٤٤(‹ يراخبلا :هجرخأ _-- ۱

 )٠١١(. ةميزخ نباو «(5) هل ««ىربكلا» يفو ١/ ٠١ يئاسنلا :هجرخأ _- ۲



emنعاس شا  
 ّنِم سمح وأ .ٌسْمَح ةرطفلا» : لاق E ئيبنلا نع « هني ةريره ىبأ نعو - * "١

 ٌّنفتم «براَّشلا ُصَكَو ءطبإلا فو ءراَفظألا ُميِلْفَتَو ٌداَدْحِيْسالاَو ءناتخلا :"'اوَرظِفلا
 ت

o 

2 

Slo «جْرَقلا لوح يِذَلا ِرَّْشلا ُقْلَح َوُهَو ءِدَئاَعلا لح :داّدختسالا. 
 ٌّصَق :ةَرظفلا َنِم ٌرْشَع» :ِهكك هللا لوسر لاق :تلاق ءاي ةشئاع نعو 2 45

 «مجاَربلا ْلْسَعَو «راَقظألا ٌّصَكَو ءِءاَملا ٌقاَشْنَْساَو ؛ُكاَوّسلاَو يحلل ُءاَمْعَِو ءِبِراَّشلا
 َنوُكَت نأ الإ ًةَرِشاَعلا ُتْيِسَنَو :يِواّرلا َلاَق ِءاَملا ٌصاَقِتْلاَو ِةئاَعلا ُقْلَحَو ءطْبإلا فتو
 .ملسم هاور .ءاَجنَيْسالا يِنْعَي :ءاّملا ٌصاَقِتْنا  هتاوُر ُدَحأ َوُهَو  ٌميِكَو َلاَق .ةّضَمصَملا

 ال : ُهاَنْعَم «ِةَيْحّللا ٌءاَفْعِإدَو «عباَصألا دمع يهو :ميجلاو ةدحوملا ءابلاب «مجاربلا»

 اوُفْعأَو َبِراَوّشلا "”وفخأ» :َلاَ ل يبنلا نع ءا رمع نبا نعو 6
 . ِهْيلَع قفتم (ىحّللا

 اهي قلعتي اَمَو اهلضف نايبو ةاكزلا بوجو ديكأت باب 1١5
 لإ ارا امو : ىَلاَعَت لاقو «م.م رر کرا ااو ٌءوَلَصلا اوُميِقَأَوظ : ىَلاَعَت هللا لاق

 < :سيبدا 4( دلا یو كد وكلا ابو والا اوُِْمَو ةقتخ ا 1 صج أ وثب
 . +١ :ةجرتلار اي میکرو مهرهطت هَكَدَص ْمِظَوَمأ نم دخ : ىَلاَعَت لاقو

 ٍقاَكَّرلا ِءاَعيإَو قاَلّصلا ماَكإَو ُةُلوُسَرَو ُهُدْبَع ًادّمَحُم ناو هللا ال لإ ال نا واه :ٍسْمَح ىَلَع ٌماَلْسإلا يُ :َلاَق ل هللا لوسر َّنأ : او رمع نبا نعو 5
 ۰ .ِهّْيَلَع ٌقفتم «ناصَمَر مْوَصَو ءِتّْيبلا ٌجَحَو

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ 0889( 5١5/1( 2ملسمو ١/ ١58-1١67 )559( )19(.

  5ملسم :هجرخأ ١/ ١6-١64 )151١( )05(.

 ١6  9يراخبلا :هجرخأ ٠١5/17 )0897( 2ملسمو ١/١57 )109( )٥۲(.

  _ 65ثيدحلا رظنا )٠٠١۷١(.

 .اهيف مهب يدتقن نأ انرمأ يتلا مالسلا مهيلع ءايبنألا ننس ينعي ءةنسلا نم يأ :ةرطفلا (1)
 . ٤٥۷ /۳ ةياهنلا

 . ٤٠١/١ ةياهنلا .اهّضق يف غلابي :يأ (۲)



 لِئاََقلا باتك .»
 ٍلْهَأ ْنِم ةَ هللا لوسر ىَلِإ ٌلُجَر َءاَج :َلاَق هل ل ا

 هلك للا :لوسر قمن اذ كح لوق اه فف الو أ" اَيْوَص يود ٌعَمْسَت "'”ٍسأّرلا ُرِئاَت دج

 : لاق ّلْيَللاَو ميلا يف ٍتاوَّلَص ٌسْمَح» : كي هللا لوسر لام السلا ن لاس ره اذ
 َناَضَمَر ِرْهَش ٌُمايِصَو» :ةلكي هللا لوسر لاَ وَ نأ الإ ءال» : 0

 ةاَكَّرلا ي هللا لوسر هَل َرَكَّذَو : لاق عرش نأ الإ د :َلاَق ؟ُهَرْيَغ َّىَلَع لَه :َلاَق

 ُديِزَأ ال او :ُلوُعَي َوُهَو ُلُجَيلا َرَبدأَك وَ نا الإ ءال» :َلاَك ؟اَهُدْيَع ّيَلَع لَم : لَم

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «َقَدَص نإ َحَّلْفأ» : ال هللا لوسر َلاَقَق ءُهْنِم ُصُقْنَأ اَلَو اَذَه ىَلَع

 :َلاَقَق < ءِنَمَيلا ىلإ هذ ًاذاعُم ثعب لكي ئبنلا أ : : 4ط سابع ن نبا نعو ۸

 E aS هللا اإ هلإ ال نأ َةَداَهَش ىّ ْمُهُمْدا»

 ‹كِلذِل اوُعاطأ ْمُه نإق ليلو موي لك يف ٍِتاوّلَص َسْمَح ْمِهْيَلَع َضَرَتْفا ىَلاَعَت هللا
 . ِهْيَلَع ٌقفتم ۾ نار ىلع رو «مهَاغأ نِ دحوم ةَقَدَص ْمُهْيَلَع َضَرَتْفا هلل هللا نا ْمُهْمِلْعاَك

 َساّنلا َلِتاَُأ ْنأ ُتْرِيَأ» : لک هللا لوسر َلاَق :َلاَق ا ا ا ۹
Ge,2و جيو و يوت ر  

 اوتؤيو .ةالصلا اوميقيو هللا لوسر ادمَححم نأو « هلل هلا الإ لإ ال نأ اوُدَهْشَي ُدَهْشَي ىَّنَح

 o 7 0 o2 سام 2 ےس س

 مُهَباَسِحَو «مالسإلا ىب الإ ُمُهَلاَوْمَأَو ْمُهءاَمِد ينم اوُمَصَع كلَ 0 اًذإَف َةاَكَّرلا

 .ِهّْيَلَع فتم قف هللا ىَلَع

- 
 هل ركب وُبأ َناَكَو - كي هللا لوسر يفوت اّمَل : لاق ءهيض ةريره يبا نعو

- ١ 

 :ةقكك هللا لوسر لاَ ذمو سالا راق تاک هاك ركع لاق هرم نورك مارك
0 

 ُهَسْفَنَو هلام ينم َمَصَع دق اَهَلاَق ْنَمَك هللا الإ هلإ ال اًولوُقَي ىَّتَح سالا َلِتاَقُأ ْنأ ترم

 ١/١ )1١1١()8(. ملسمو ,.(45) ۱۸/۱ يراخبلا :هجرخأ- ۷

 .(۳۰) (۱۹) ۳۸-۳۷ ١/ ملسمو «(۱۳۹۵) ۱۳۰ /۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 .(۳۹) (۲۲) ۳۹/۱ ملسمو )۲٥(« ۱۲/۱ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(۳۲) (۲۰) ۳۸/۱ ملسمو «(۰۰٤۱)و (۱۳۹۹) ۱۳۱/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 هرعش مئاق سأرلا رئاث ىنعم» )١١(: بيقع 10۲/۱ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۱(

 .) مهل

 ةدش هانعمو ءاوهلا ىف هدعب» )١١(: بيقع 0١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .؟مهفي ال ٍتبوص



(rinنيحلاصلا ضاير  

 n ِللاَوَق : ا
 وضع و?

 هلع فم . كيلا هنأ تفرع «ٍلاَتِقِلِل

TSيجذب لسع ينزل :كلكي يبنلل لاق لجو نأ : هن  

 لِصَتَو َةاَكّرلا يِتْؤُتَو ٌةاَلَّصلا ْميِقْتَو اعيش وب رش الو .هللا ُدْبْعَت» :َلاَق َقّنَجلا هدر

 هيلع فتم محلا
 للا لوسر اي :َلاَقَك لڳ يبنلا ىَنأ ًايبارغأ نأ : هذ ةريره يبأ نعو -575

 قو اعيش وب كرش دم ال هللا ٌدبْعَت» :َلاَق .َدّنَجلا ُتْلَخَد يع اذِإ لمع ىلع يلد
 ديزأ ال ديب يِسْفَن يذلاو :َلاَق «َناَصَمَر ُموُضَتَو ةضورفملا ةاَكَّرلا يتوُثو تاللا

 رني نجلا لها ني ِلُجَر ىلإ رني ن أ هرَس نَم» 4 هك يبا لا ىو امل ءاَذَه ىَلَع
 ١ . ِهّيَلَع قفتم :م ءاَذَه ىَلِإ

 اَلَّصلا ماَقِإ ىَلَع ةه يبنلا ُتْعَياب :َلاَق بط هللا دبع نب ريرج نعو 2 ٣
 1 هلع ٌقفتم .مِلْسُم لكل حضْنلاَو «ةاكّرلا ِء ِءاَتيِإَو

 «بَهَذ ٍبِحاَص ْنِم اَم» :ِلكي ه a :َلاَق ءهاَض ةريره يبأ نعو 14
 ءيا نِ حياض هَل حفص افلا مَ ناگ ا5 اَِإاَهفَح اهن يدوي ال وصفا
 ُهَل ثَديِعَأ ْتَدَرَي اَمَّلُك ُهُرْهطَو «هئيبجَو بنج اهب ب یوي ءَمَلهَج رات يف اَهيَلَڪ يوا
 ىلإ اّمإ هليبَس یری داول َنْيَب ىَضْقُي ىّنَح ونس تلا نيت هادم ناك موي يف
 يدوي ال ىلبإ يج بِحاَص اَلَو» :َلاَق ؟لبإلاف هللا لوسر اي ١ :ليق ءراّئلا ىَلِإ امو نجلا

0) 

 ع

 ك

 رره عاقب اَهَل حُب وَ ةَماَيِقلا ُموَي ناگ اَ الإ اورو موي اَهُّبْلَح اَهَّقَح ْنِمَو ءاَهّنَح انو

  0١ثيدحلا رظنا- )7781(.

 )۱٤( )٠١(. ۳۳/۱ ملسمو «(۱۳۹۷) ۱۳۰ /؟ يراخبلا :هجرخأ 7 ۲

 .(917) (05) 54/١ ملسمو ,(77)007 ١/ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 ١65 /؟ يراخبلا :هجرخأ ۱٤۰۲(۱۳۲(« ملسمو 9/ ۷۱-۷۰ )941( )۲٤(.

 )١( ةياهنلا .عساولا يوتسملا ناكملا :رقرقلا عاقلا ٤/٤۸ و٠١١.



 Cre لْئاَضَقلا باتك -۸

 رم اَمَّلُك ءاَهِحاَوْقأب ُهّضَعَتَو ءاَهِفاَْخأب ُهُؤطَن ادِحاَو ًاليصَ اَهْنِم ُدِقْفَي ال «ثتاگ ام روا وع رر

 نيب ىضْقُي ىَّنَح ‹«ةَتس تلا يسمح هرادفم ناگ ٍمْوَي يف اار هلع ماو أ هلع

 وعم

 ؟مَنَعلاَو َرَقَبلاَق 00 :ليق ِراتلا ىلإ ان دّنَجلا ىلإ امإ ُّليِبَس ىَرَيَق «دابعلا

 اَهَل حُب وَم ٍةَماَيَقل ي ناگ ادل الإ ٠ ءاهفَح انو يدوي ال وت الو رب بڃاص الود : لاق

 ةن اب ُءاَحْلَج اَلَو «ءاًصْفَ ابف َسْيَل اس اَهْنِ ٌدِقْفَي ال ءرقرُق عاقب

 ناك م ؟ موي يف ءاَماَرْخُأ ِهْيَلَع ر ءاَمالوأ ِهْيَلَع رم اَمّنُك , اهنا أب هؤطَتَو ءاهنوُدعب

 ىلإ اّمِإَو ونجل ىلإ اَمإ هّليِبَس ىرَيك ءداَبعلا َنْيَب ىضْقُي ىَّنَح ةََس فلآ َنيِسْمَح ُهُراَدْقِم

 ٍلُجَرِل َيِهَو رز ٍلُجَرِل يِه :ّةَناَلَت ليلا :َلاَق ؟ُلْيَكلا هللا لوسر اي :ليق رانا

 هكدا

 ل

 ىَلَع ””ءاَوِنَو ًارخَقَو َءاَيِر اهطبر َّلُجَرَك ٌرْرو هل يه يتلا اما .رجأ ٍلجَرِل َيِهَو رس

 مث هللا ليبس يف “اهر لَك شي هَل يه يلا امو ڙو هَل يك مالالا لما

 ُلُجَرك رجا ُهَل يه يلا ائاَر رئ ُهَل يه ءاَهياَر الو ءاَمروُهط يف هللا ٌّقَح سٽ مَ

 وَ جْرَملا َكِلَذ ْنِم ْتَلَكأ امك ٍةَضْوَر وأ «جْرَم يف مداخل ِلُهأل هللا ٍليِبَس يف اًهَظَبَر

 اَهِلاَوْبَأَو اًهْئاَوْرَأ َدَدَع هَل بيو تاَئَسَح ْتَلك ام دع هل آ َبِيْك الإ ِءْيَش ْنِم ٍةَضْوَرلا

 ءاَمراَنآ دَ هل هل هاي رع وأ افرق '”ثّدتساَك “اھو عفت الو ءتاَئَسَح

 | اَهيِقْسَي نأ ٌديِرُي الو هم ْتَبِرَسَف رهت ىَلَع اَهْبِحاَص ا رم الو ءِتاَنَسَح اًِئاَوْرأَو
 :َلاَق ؟رمحلاف هللا لوسر اَي :َليِق «ٍتاَنَسَح ْتَِرَش اَم َدَدَع ُهَل هللا بگ

 :ءاحلجلاو .نرقلا ةيوتلم :ءاصقعلا» :(4۸۸) ۷/٤ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .«لخادلا اهنرق رسكنا يتلا :ءابضعلاو .اهل نرق ال يتلا

 وهو «ءابظلاو منغلاو رقبلل فلظلا» :(4۸۸) بيقع ٤/ ۸١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 .«رامحلاو لغبلاو سرفلل رفاحلاو «يمدآلل مدقلاو «ريعبلل فخلاو «مئاوقلا نم قشنملا

 .ًةاداعمو ًةأوانم يأ ءدملابو نونلا رسكب وه :(ءاون) (۳)

 يف هسفن لجرلا سبح وهو «طابرلا هنمو .«طبرلا نم هلصأو ءداهجلل اهدعأ يأ :(اهطبر) )٤(

 .كلذل ةبهألا هدادعإو رغنلا

 لوطلاو ءأطوملا يف ف ءاج اذك «ءايلاب (اهليط) :لاقيو ءواولا حتفو ءاطلا رسكب وه :(اهلوط) (5)

 .هيف طبرت يذلا لبحلا :ليطلاو

 . ترج يأ :(تنتسا) (50)

 انه دارملا :ليقو «ضرألا نم يلاعلا وهو ءارلاو ةمجعملا نيشلا حتفب فرشلا ا 020

 .نيقلط وأ ًاقلط



wDكاش نأ  
 ت

 © ُهَرَي اخ ْوَرَ لاقي ْلَمْمَي نَمَف» :ةعواجبلا الا ةبآلا هزه ال ٌءْيَش رمحلا يف

 .ملسم ظفل اذهو هّْيَلَع ٌقفتم ۸ہ :ةلّيلرلا] 40 E رد َلاَقْتِم لَمَعَي نَمَو

 ناضمر موص بوجو باب 21١7

 هب قلعتي ابرواصلا نصت دانو
 نم ترذلا لع بیک اَمَك مال مڪي بيک 4 وبما سلا او :ىَلاَعَت هللا لاف

 ىذه ةاورخلا يق لونا دلا اسمر رش : ىَلاَعَت هلْوَق 5 ىَلِإ © ٠۸۳ :ةّرفير] #*مكحِلبف

 أ اًضيِرَم اڪ نمو ةي رها كم ہت نس نارمل ده َدْهْلا نم ٍتسْيَبَو سال
 ء[عامم :ةّرَقَبلا رح ماسينأ نم 20 ديف ٍرَّمَس لع

 .هلبق يلا بابلا يف تمدقت دقف ثيداحألا امأَر

2 

\ 

 ٍلَمَع ل : ك هللا َلاَق» : اک هللا لوسر لاق « هيل ةريره يبأ نعو - 110

 ٍمْوَص موي ناگ ادق س ةنج ٌماَيَصْلاَو دب ي زج اَنأَو يِ ُهّنْإَ ماّيَّصلا لإ هَل مَآ ِنْبا
 يِذلاَو .ٌمِئاَص ينإ :ٌلَقيلَه ُهَلئاَ ادعا هنا 1 “ضب الو "فقري الق ْعُكِدَحأ ر9 وے

 ِناَتَحْرف مِئاَّصلِ ي تلو كلا تاكلا 5 كوخ ويب دمحم سف
 ةياور ظفل اذهو هْيَلَع ٌقفتم «وْؤَصِب َحِرَك ُهَبر يقل اًذإَو :هرطفب َحِرَك َرطْفأ اَذِإ : اَمُهْحَرْفَ
 . يِراَخُبلا

 يزج ا اَنأَو يل ُماّيّصلا .يلجلأ ْنِم ُهَتَوْهَشَو ٌهَباَرَشَو ُهَماَعَط ُكُرْتَي» :ُهَل ةياور 7
 .«اَهِلاَتْمَأ رْشَعِ ب ُةَنَسَحلاَو 2

 ٍةَكِمِعْبَس ىلإ الاما ٍرْشَعِب ةنسحلا ,ٌفَعاضي م مآ نبا ٍلَمَع لد : ملسمل ةياور يفو
 ْنِم ُهَماَعَطَو ُهَتَوُهَش َعَدَي ؛هب يزج ا اَنأَو 0 هنا ٌمْوَصلا لإ :ىَلاَعَت هللا َلاَق .يفْعِض

 "١ - /"ملسمو )144( "٤و )1۸44( "1/۳ يراخبلا :هجرخأ ۱٥۸-۱۵۷ )١161(

  (11۳)و)١558(.

 ۳٠۸/١. ةياهنلا .ةياقولا :ةنجلاو «تاوهشلا نم هيذؤي ام هبحاص يقي يأ )00(

 751١. /؟ ةياهنلا .ةأرملا نم لجرلا هديري ام لكل ةعماج ةملك :ثفرلا (؟)

 ةياهنلا ”ةغلابملل لاّعفو لوعفو .ماصخلل تاوصألا بارطضاو ءةجضلا :بخسلاو بخصلا (۴)
1/۳. 

 . 1۷ /۲ ةياهنلا .مفلا ةحئار ريغت )€(



 ?rer لِئاَصَقلا باتك -۸

 A FEN .هّبَر ِءاَقِل دنع ةَحْرَقَو ءورظِف َدْنِع ٌةَحْرَ : ِناَتَحَرف مِئاًصلل .يِلْجَأ
a 

 .«كسملا حبر ْنِم للا َدْنِ

 نم يدون وللا لموَس يف نيوز قمنا نم :َلاَق لكي هللا لوسر َّنأ :هنعو 25

 ْنَمَو ءاَلَّصلا باب ْنِ َيِعْد واصلا ٍلْهأ ْنِم ناگ َْمَك ءٌريَخ اَذَه هللا َدْبَع اي ءةَنَجلا باوا

 2 ناگ ْنَمَو ءداَهِجلا باب نِ ّيِعُد ِداَهجلا لهآ ْنِم ناگ

 تأ يبأي : هه رحب وُب لاق ِةَكَدَّصلا باب ْنِم َيِعُد وَ ٍةَقَدَّصلا ٍلْهَأ ْنِم ناگ ْنَمَو ءِناّيَرلا

 نِي ٌدَحأ ىعُدُي لهف ءقرورَض ْنِم ٍباَوْبَألا كلت نِ َيِد ْنَم ىَلَع ام !وللا لوسر اي يّمأَو

 . هيلع ٌقفتم مهني نوک نأ وجْرَأَو ءْمعَن١ :َلاَقَق ؟اَهّلُك باَوبألا َكْلَ

  Nدعس نب لوم  Eهَل لامي ًاباب ِةَنَجلا يف َّنإ» :َلاَق يب ئبنلا نع :
 ّنْيأ :لاقي ءْمُهُرْيَغ ٌدحأ ُهْنِم لُخْدَي ال ءٍةَماَّيِقلا م موي َنوُمْئاَّصلا هني لُحْذَي ءناّبرلا

 حا ُهْنِم ْلُحْدَي ْمَلَك َقِلْغُأ اول ادق ْمُهَرْيَغ ٌدَحَأ هني لُخدَي ال ¿ن َنوُموُقَيَ ؟َنوُمِياَّصلا

 موضي دبع ْنِم ام» : لک هللا لوسر َلاَق : لاق هاو 5 يردخلا ديعس يب نعو - ۸

 ت
 هكا“ هه ريفا

 .هَْلَع فتم "ایر بوبس الا ن هجو ميلا كذبا د َدَعاَب الإ هللا لیس يف امي

 .(80) (۱۰۲۷) ٩۱ /۳ ملسمو «(۱۸۹۷) ۳۲ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 ۱۵۸/۳-۱٥۹ )1١155()١155(. ملسمو )۱۸۹٩(« ۳۲ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(۱۹۷) ۱٥۹/۳ )۱۱١۳( ملسمو ۳۱/٤ )۲۸٤۰(« يراخبلا :هجرخأ 7 ۸

 :ثيدحلا اذه ريسفت يف» :(۱۰۲۸) بيقع ۱/٤ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)

 نرق ءيش لك :ةفرع نبا لاقو .ناريعب وأ نادبع وأ ناسرف :لاق ؟ناجوز امو :ليق»

 وأ «رانيدو مهرد :ليقو «ريعبب ًاريعب تنرق اذإ لبإلا نيب تجوز :لاقي «جوز وهف هبحاصب

 5 :ليقو «دحاولا ىلع عقيو نينئالا ىلع عقي جوزلاو :لاق .بوثو مهرد
 بورا وج : ىلاعت هلوقب رسفو «فنصلا ىلع ًاضيأ جوزلا عقيو ءرخآ هعم ناك اذإ دحاولا

 نم ربلا لامعأ عيمج يف ثيدحلا اذه نوكي ْنأ لمتحي :ليقو «[۷ :قبرد 4( ةَ

 ةقفنلاو ةقدصلا لضف ىلع هيبنتلاو «ىرخأب ةقدص عيفشت بولطملاو «نيموي مايص وأ نيتالص

 .«اهنم راثكتسالاو ةعاطلا يف

 :دارملاو .ةنسلا :فيرخلا» )١٠١١(: بيقع ۲١٠/٤ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 . اةنس نيعبس



55 CD ا ا ا 
 اناَميإ َناَضَمَر ماَص ْنَم» :َلاَق ۰ ّيبنلا نع « س ةريره قبا نعو - ۹

 .هَلَع قف هوَ نو مق ام هک رُخ :ًاباسيْخاَ
E E a ¢باّوبأ تحف ءناَضَمَر َءاَج اذإ» :لاق دنع هللا لوسر نأ : هبط هلعو 33 0 ا و 4 5-4 5  

 . ِهيَلَع قفتم «نيطاَيشلا ()7ِتٌدْفصَو ءرانلا باو تقلغو «ةنجلا o 5 ا ار ت ت ا 0 ر م
00 

 َيِبَغ ناک هِتيْؤُرِل اوُرطْفَأَو هیوا اوُموُص» : لاق هك هللا لوسر نأ :هنعو 3 0١

 .يراخبلا ظفل اذهو ْيَلَع ٌنفتم ؛َنيِاكَن َناَبْعَس َةَدِع اوُلمكات ءْمُكْيلَع
 .امْؤَي َنيئاَلَ اوُموُصَ ْمُكْيَلَع َّمُه نق :ملسمل ةياور يفو

 ريخلا نم راثكالاو فورعملا لعفو دوجلا باب -۸

 هنم رخاوألا رشعلا يف َكِلَذ نم ةدايزلاو ناضمر رهش يف

 َدَوْجَأ َناَكَو ءٍِساّنلا َدَوَجأ الڳ هللا لوسر ناک :َلاَق ءو سابع نبا نعو - ۲

 َداَضَمَر ْنِم ِةَلْيَل لگ يف ُهاَقْلَي ٌليرْبِج َناَكَو «ليربج ُهاَقْلَي َنْيِج َناَضَمَر يف نوي ام
 حيّرلا نم ٍرْيَكلاِب درجا ليربج ُهاَقْلَي َنْيِح یک هللا ُلوُسَرْلَف َنآَرُقلا ُهَسِراَدَيَف
 ْ لا

 AS اَذإ ل هللا لوسر ناگ :تلاق ءاټو ةشئاع نعو - ۳
rotوعيوع  

 .هْيَلَع قفتم .َرّرئِملا دشو «هلهأ ظقيأو

 )۱۷١(. ۱۷۷/۲ ملسمو «(۳۸) ١5/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 ..(۱) (۱۰۷۹) ۱۲۱/۳ ملسمو ء(۱۸۹۹) ۳۲ /۳ يراخبلا : هجرخا _- ۰

 .(۱۷) ۱۲٤/۳ )1١81( ملسمو «(۱۹۰۹) ۳٤ /۳ يراخبلا :هجرخأ ١

 )٥١(. (۲۳۰۸) ۷۳/۷ ملسمو ٤/۱ )٩(« يراخبلا : هجرخأ _ ۲

 .(44) ثيدحلا رظنا س ۳

 . تللغ :تدفص ىنعم» )۱٠۷۹(: بيقع ۱۸۱/٤ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (1)

 .«نيغلا مضب (لغلا) ءافلا حتفب :دفصلاو

 حيرلاك دارملاو «نيسلا حتفب» )۲۳٠۸(: بيقع 7/8 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۲(

 بابحتساو ءاي هدوج مظع نايب :اهنم :دئاوف ثيدحلا اذه يفو .اهمومعو اهعارسإ يف
 رثأتلل مهقارف بقعو نيحلاصلا ةاقالم دنع ريخلاو دوجلا ةدايزو «ناضمر يف دوجلا راثكإ

 .«نآرقلا ةسرادم بابحتساو مهئاقلب



 لياَقلا باتك -*

 نابعش فصن دعب موصب ناضمر مدقت نع يهنلا باب 6

 َناَك نأب ُهَل ةداع قفاو وأ هلبق امب هلصو نمل لإ
 هقفاوف سيمخلاو نينثالا موص هتداع

 ا ا :َلاَك لك يبنلا نع اخ م ةريره يبا نع 64

 ٌقفتم ميلا َكِلَد ْمُصَيلَف ُهَموَص ُموُضَي َناگ َّلُجَر َنوُكَي نا لإ ِنِيَمْوَي ب وا موي مْوَصِي

 . هلع

 ءَناَضمَر َلْبَق اوُموُصَت ال يك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءاب#و سابع نبا نعو 9 66

 ءاور «ًامْؤَي َنيِئالَن اوُلِمُكاَك ٌةَياَيَع ُهَنوُد ْتَلاَح ْنِإَف ههِيَيْوُرِل اوُرِطْفاَو هِتي اوُموُص
 .«حيحص ٌّنسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 .ةباحسلا :يهو ءةرركملا تحت نم ةانثملا ءايلابو ةمجعملا نيغلاب ؛ةَيايَعلا»
 ْنِم فص يق اّذِإ» :ِلكَي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هو ةريره يبأ نعو 65

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور «اوُموُضَت الف َناَبْعَش

 كسي يِذْلا َمْوَيلا ًماَص ْنَم :َلاَق ءا ٍرِساَي نب رامع ناظقيلا يبأ نعو 7

 نسح ثيدحال :لاقو «يذمرتلاو دواد وأ هاور . هل مساقلا اَبأ ىَصَع ٌدَقَف «هيف

 . ؟حیحص

 لالهلا ةيؤر دنع لاقي اَم باب ١-

 ا «لالهلا ىأَر اَذِإ ناگ ب ىبنلا نأ : فذ و 3۸

 ٍدْشَر لاله هللا َكِيَرَو يّبَر ماَلْسِإلاَو قم ٍةَماَلَّسلاَو ءناميإلاو ِنْمألاِ انْيَلَع ُهَّلِهأ مُهّللا»

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ارْيَخو

 ٤  7يراخبلا :هجرخأ 0 /۳" )۱۹۱٤(. ملسمو ۳/ ۱۲١ )01١85)5١(.

 ٥ _ يذمرتلاو «(۲۳۲۷) دواد وبأ :هجرخأ )588(.

 ثيدحلا اذهو «(۷۳۸) يذمرتلاو )١701١(« هجام نباو «(۲۳۳۷) دواد وبأ :هجرخأ <١

 رثأ» يباتك يف ًالصفم كلذ تنيب دقو «باوصلا بناج دقف هححص نمو حصي ال لطاب
 . ٠١١-٠٠١ :«ءاهقفلا فالتخا يف نوتملاو ديناسألا فالتخا

 .(585) يذمرتلاو )١5445(. هجام نباو «(7775) دواد وبأ :هجرخأ 2 ۷

 .(بيرغ نسح ثيدحا :لاقو )55١"( يذمرتلا :هجرخأ - ۸۸



 هش اا ©
 هريخأتو روحسلا لضف باب "5

 رجفلا عولط شخي مل اَم

 ٍروُحّسلا يف نإَق ؛اوُرَحَسَت» 4 هللا لوسر لاق :َلاَق هلو سنأ نع 6

 ىلإ انْمَق مث وک هللا لوس را :َلاَق هل ٍتباث نب ٍديز نعو 2 ٣
 . هيَلَع قفت 0 E ناك مك“ :ليِق .ٍةاَلَّصلا

 ما ناو لاب :ِناَدَوُم لك هللا لوسرل ناگ :َلاَق ءو رمع نبا نعو ١-2
0 EA و 2 م دنا نوب ىلع اوبر شاو اوُنُكَت ءَ ْنْدَوُي ًالالي نإ :ةقلكي هللا لوسر َلاَقَق موم 

 .هْيَلَع ٌقفتم .اًدَه ىَقَْيَو اذه لري ْنأ الإ اَمُهَْيَي نُ ْمَلَو :لاق موم ك
 نيب اَم لْصَم» :َلاَق اک هللا لوسر نأ : كط صاعلا نب ورمع نعو -- ۲

 .ملسم هاور «"اِرَحّسلا َةَلُك ُهَلْكأ ءباتكلا لهآ ماّيِصو اتِاَيِص

 رطفلا ليجعت لضف باب 7

 راطفالا دعب هلوقي اَمَو 0 اَمَو

 ام ريب سالا لاري اَل» :َلاَق ا هللا لوسر نأ : ص و دعس نب لهس نع - 17
 يلع ٌقفتم «ًرظفلا اوج

 .(40) (۱۰۹۵) 10/9 ملسمو «(۱۹۲۳) ۳۷ /۳ يراخبلا :هجرخأ - 6
 )۱٠۹۷( )٤۷(. ۱۳۱/۳ ملسمو ١5١/١ )٥۷٥(. يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۳۸) (۱۰۹۲) ۱۲۹/۳ ملسمو «(1۱۷) ١5١/١ يراخبلا :هجرخأ _ ١
 .(15) )1١95( ۱۳۰-۱۳۱ /۳ ملسم :هجرخأ _ ۲

 )٤۸(. (۱۰۹۸) ۱۳۱/۳ ملسمو ء(۱۹۵۷) ٤۷/۳ يراخبلا :هجرخأ - ۴۳

 نأ الإ امهنيب نكي ملو» :هلوق» ٠(: 45) بيقع ١17/4 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق 000
 هناذأ دعب صبرتيو ءرجفلا لبق نذؤي ناك ًالالب نأ انعم : ءاملعلا لاق «اذه ىقريو اذه لزْني
 مأ نبا بهأتيف موتكم مأ نبا ربخأف لزن هعولط براق اذإف رجفلا بقري مث «هوحنو ءاعدلل
 .«ملعأ هللاو .رجفلا عولط لوأ عم ناذألا يف عرشيو ىقري مث ءاهريغو ةراهطلاب موتكم

 نيب زيمملاو قرافلا :هانعم» )23١994(: بيقع ۱۹۸/٤ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ()
 يه رحسلا ةلكأو ءروحسلا انل بحتسي نحنو نورحستي ال مهنإف ؛روحسلا مهمايصو انمايص
 ىف رويشتلا وهو ء.روهمجلا هطبض اذكهو «هانطبض اذكه ‹ةزمهلا حتفب يهو .روحسلا
 e «ةوشعلاو ةودغلاك لكألا نم ةدحاولا ةرملا نع ةرابع يهو ءاندالب تاياور



 E ىلا ياق
 ٤ _ قوُرسَم اَهَل َلاَقَك او ةشئاع ىَلَع ٌقوُرْسَمَو اَنأ تلح : َلاَق «ةّيطع يبأ نعو :

 َبِرْعَملا َلُجَعُي اَمُهَدَحأ ؛ِرْيَخلا ِنَع ولاي ال اَمُهاَلَك لک دمحم ٍباَحْصأ ْنِم ِناَلجَ

 لاق ؟ٌراطْقإلاَو َبرْغَملا لَم ْنَم : ْتلاَقَف ؟َراطْفِإلاَو َبرْغَملا ُرَُويُرَخآلاَو َراظْفإلاَو :

 .ملسم هاور . ُْعَنْصَي هللا ٌلوسر َناَك اگه : ْتَلاَقَق دوعسم نبأ : ينعي هللا دنع

 . رْيَحلا يف ٌرّصَقي ال :ْيأ «وُلأَي ال» : هلُوَك

 أ : ك هللا ل » :ةلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل 6 ةريزه یب نعو تاه

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «رظف ْمُهَلَجْعَأ ّىَلِإ يِداَبِع

 ليلا لقا اذ : ال هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيو باطخلا نب رمع نعو 2-75

 .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛مِئاَّصلا رطْفأ ْدَقَك ءٌسْمَّشلا ِتَبَرَعَو ءاَنْهاَه ْنِم ٌراهنلا َرَيْدأَو ءاتُهاه ْنِم

 ب هللا لوسر َعَم ارس : لاق ءا ىفوأ يبأ ِنب هللا دبع ميهاربإ يبأ نعو - ۷

 :َلاَقَق ءاتَل ْحَدْجاَك ْلِزْنا نال 5 : مْوَقلا ٍضْعَبِل لاق ؛نسشلا َتَيَرْع اَلَ ءْمِئاَص وهو

 لزنا» :َلاَق که : لاق ال ْحَدْجاَق ُلِْنا» IN ذل فلا لوسرلا

 ق َلْيّللا مم أر اإ : مث لڳ هللا لوسر برق ْمُهَل َحَدَجَق لزق : َلاَق «اَنل ُحَدَجاَك

 . ِهْيَلَع فتم هتم . ٍقِرْشَملا لبق ِِدّيِب َراَشَأَو :ناسلا رانا هنن فايع نبا
5 | 

 .ِءاَملاب ٌقيوّسلا طلخا :ْيأ «نيتلمهم ءاح ّمُث لاد ّمُث ميجب «ْحَدُجا» : هلْوَك

 اد :َلاَق كي ٌيبنلا نع هيڪ يباحصلا َىّبَّضلا رماع نب ناملس نعو 2-4

 وُبَأ ءاور روه ُهنإف ؛ءاَم ىَلَع رلي ذج ْمَل نإ ءِرْمَت ىَلَع زيف كذا َرظْفا
 . (حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد

 ٤  37ملسم :هجرخأ ۳/ ۱۳۲-۱۳۱ )۱۰۹۹( )٥۰(.

 ثيدحلا دنس نأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح اذه» : يذمرتلا لاق )۷٠١( يذمرتلا :هجرخأ 8 ٠

 )٥۱(. (۱۱۰۰) ۱۳۲/۳ ملسمو ٤1/۳ )۱۹٥٤(« يراخبلا :هجرخأ _ ٩

 )٥۳(. (۱۱۰۱) ۱۳۲/۳ ملسمو ٤۳/۳ )۱۹٤١(« يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(۳۳۲) ثيدحلا رظنا _ ۸

 .«ةمقللا يهف مضلاب «ةلكألا» امأو .اهيف

 «ًاراهن كيلع نإ» :هلوق» : )1١١١(: بيقع ٠٠١/4 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق فلز

 .(هموص بجي يذلا راهنلا نم ءوضلا كلذ نأ همهوتل
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 .ِءاَم ْنِم ٍتاَوسَح اسح ٿ ا ْنكَت ْمَل ناق ٌتاَرْيَمُتَك ٌتاَبَطُر نت ْمَل ناف ِتاَّبَطَر

. 
 (نسح ثيدح» : لاقو ‹يذمرتلاو دواد هاور

 هحراوجو هناسل ظفحب مئاصلا رمأ باب "7

 اهوحنو ةمتاشملاو تافلاخملا نع

 0 3 0 0 0 الط ةريره يبأ نع - ١14٠
 . هْيَلَع ٌقفتم اص يأ : رقيق هلا عا ات ن تتش الو فز م

 o 8 تلا َلاَق :َلاَق ءهنعو ۱
 .ير راخبلا 8 (هبارشو هماعط َعَدَي ْنأ يف ٌةَجاَح سس حل علل

 موصلا نم لئاسم يف باب ٤

 وأ ءلكاف ءْمُكُدَحَأ يت اًذإ» :َلاَق ب يبنلا نع و ةريره يبأ نع 2-5
 . هلع ٌقفتم دم (هاَقَسَو هللا همَعطأ امن نهو مشع A ءَبِرَش

 نَع يني هللا لوسر اي :ٌتْلَق :َلاَق هل ل ٌةَرِبَص نب طيِقَل نعو - 175

 نأ الإ ءِقاَشْنِيْسالا يف ِلاَ ؛عياَصألا َنَِي لَكَ َءوُضْولا ْغبْسأ» :لاق ؟هوصولا
 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلاو دواد ا هاور «ًامئاَص نوک

 ْنِم بنج وهو رجلا ُهُكرْدُي لك هللا لوسر ناک :تلاق ءاټڳو ةشئاع نعو - 4
 . هيلع ٌقفتم . ُموُصِيَو ليتي مٿ هلْ

7500052007 

 .هْيَلَع ٌقفتم .موُصي مث مخ
 نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو ,.(595) يذمرتلاو ,«(5165) دواد وبأ :هجرخأ 9

 .«بيرغ
 ٠ ثيدحلا رظنا )١516(.

 .(۱۹۰۳) ۳۳/۳ يراخبلا :هجرخأ

  - ۲يراخبلا :هجرخأ ۳/ ٤٠ )19(. ملسمو / ١١ )١١55( )۱۷1(.

 .(۷۸۸) يذمرتلاو )۱٤١(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۳

 ٤ يراخبلا :هجرخأ- ۳۸/۳ )۱۹۲٥( و)١1975( 2ملسمو ۳/ ۱۳۷)۱۱۰۹( )75(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ 8/ ٤٠  ۷ملسمو «(۱۹۳۲)و ۱۳۸/۳ )١1١9( )۷۸(.



 لياََقلا باتك ۸

 OS ل

 َدمَب ٍماََّصلا لصف هللا لوسر َلاَق :َلاَق هو ةريره يبأ نعو 5

 ل :ةَصيرَملا دعب َةالَصلا ضار ءْمّرَحَملا هللا ٌرْهَش :َناَضَمَر

 َناَبْعَش ْنِم رکا ٍرْهَش ْنِم موضي ي يبنلا نكي ْمَل :تلاق ايو ةشئاع نع - ۷

 00 ؟ لكي ثلا ٌلوسر ىتأ هنأ :اهمع

 :َلاَق ؟ىي يِنفِرْعَت اَمأ هللا لوسر اي :

 رع كلك ذل َكَريَغ اَمْك» :َلاَق .ٍلّرَأْلا ماع كنج يِذَّلا ئلهابلا اً

 » :ِةنِكط هللا ٌلوسر َلاَقَف .لئقب الإ كراك دم امال كأ ام: دا

 هُ يب د «يِندز :َلاَك ِرْهَش لك ْنِم ًاموُيَو ءِرْبّصلا َرْهَ ْمُص» :َلاَك م اكس
 نم مص : :َلاَق يي : لاق «ماّيأ هال م م :َلاَق «يِنْذِز : : لاق «نئْوَي حسا 3 ق

 بدلا هعياصأب لاقو فرت خلا ىم مش قرا معلا ن م قرا مخل

 .دواد وُب هأور ٠ هَلَسْرَأ مث 2 ءاهّمَضَف

 MWD) ممم 0 ا
 . ناضمر :«ربصلا رهش)َو

1 

2 

 )1١١51(. ثيدحلا رظنا _ 5
 )1155()١75(. 151/7 ملسمو «(۱۹۷۰) 5٠ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )۲۷٤۳(« «ىربكلا» يف يئاسنلاو )۱۷٤١(« هجام نباو ء(۲۸٤۲) دواد وبأ :هجرخأ _ ۸

 . فيعض ثيدحلا دنسو

 فيضأو «لاتقلا هيف نولحتسي ال اوناك مهنأل ؛مسالا اذهب برعلا هتمس هللا رهش :مرحملا )١(

 .(مرح) ۱۳۸/۳ ناسللا . هللا تيب ةبعكلل ليق امك هل ًاماظعإ ىلاعت هللا ىلإ

 يف ليقو «هايملا بلط يف مهقرفت يأ هيف مهبعشتل كلذب يمس ءرهشلل مسا :نابعش
 .(بعش) ۱۲۹ /۷ ناسللا .تاراغلا
 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ درسلاف ءدرف دحاوو ةعباتتم يأ درس ةثالث :ةعبرأ مرحلا رهشألا

 .(مرح) ٠۳۷ /۳ ناسللا .بجر درفلاو «مرحملاو

 /ه ناسللا .شطعلا ةدش نم هفوج رح اذإ ضمري مئاصلا ضمر نم ذوخأم ناضمر رهش (۲)

 .(ضمر) 5
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 رشعلا يف هريغو موصلا لضف باب ه7

 “ةجحلا يذ نم لوألا
 لَمَعلا ؛ماّيأ ْنِم اَم» :ِِلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق اهو سابع نبا نعو 2 4

 لَو شا ٌلوسر اَي :اولاق .رشعلا مايأ ينعي «ماّيألا هذه ْنِم هللا ىَلِإ بح اَهِف ُحِلاَصلا
 :ِلاَمَو ِهِسْفَِي َجَرَح َلُجَر ال للا ٍليِبَس يف ُداّهجلا اَلَو» :َلاَق ؟هللا ٍليِبَس يف ُداّهجلا
 يراخبلا هاور «ءيّشِب َكِلُذ ْنِم مجري مل

 ءاعوساتو ءاروشاعو "7ةفرع موي موص لضف باب "7

\Y 0۰اَق ءَةَفَرَع مي ٍموَص نع ةا هللا لوسر لس : لاق « لبو ةداتق بأ نعو -  

 ے6 وال و

 . ملسم هاور «ًةَيِقاَبلاَو ًةيضاَملا ةنسلا رفكي»

 .هِيايِصب َرَمْأَو ءاروشاع َموَي ٌماَص يک هللا لوسر نأ : اڪ سابع نبا نعو 2 ۱

 ب

 ءاروشاع مْوَي مايِص ْنَع ليس ب هللا لوسر نأ : هنذ ةداتق يبأ نعو - ًءاروُشاَع مْوَي مايص ْنَع ليس ةه هللا لوسر نأ : هيض ةداتق يبأ نعو _- ۲
00 

 .ملسم هاور «ةيضاَملا ةتسلا رقكي» :َلاَقَف

 ٍلباَق ىلإ ت ٌتيِقَب ْنِيَل» : هللا لوسر َلاَق :َلاَق ل ۳

 ۲٤)414(. /۲ يراخبلا :هجرخأ 7 ۹

 .(۱۹۷) (۱۱۹۲) ۱۹۷ /۳ ملسم :هجرخأ _ ۰

 .(۱۲۸) (۱۱۳۰) ۱٥۰/۳ ملسمو ٥۷/۳ )۲۰۰٤(« يراخبلا :هجرخأ _ ۱

 .(۱۹۷) (۱۱۹۲) 177/9 ملسم :هجرخأ _- ۲

  _ ۴۳ملسم :هجرخأ ۱١۱/۳ )۱۱۳۲( )۱۳٤(.

 )١( :رجقلا] 4© رْثَع ل © تاو : یلاعت هلوق اهيفو ١- 26يربطلا ريسفت :رظنا ٠١/
  ۱ريسملا دازو ۱١۳/۹ .

 هال /۳ ناسللا .ةجحلا تاوذ عمجلاو «هيف جحلل كلذب يمس ءجحلا رهش :ةجحلا وذ (۲)

 .(فرع) ٠١١/۹ ناسللا :هب نوفراعتي سانلا نأل ةفرع يمس «ةكمب عضوم :ةفرع (۳)



 لياشقلا باتك +

 (1)!لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب ۸
 هَعَيدَأ 34 ىو ای

 مث ناضَمَر ماَص ْنَم» :َلاَق فال هللا لوسر نأ : هل بويأ يبا نع _ ٤

 . ملسم هاور اِرْمّدلا ماَّبِصَك ناگ ٍلاَّوش ْنِم م اس

 سيمخلاو نينثالا موص بابحتسا باب ه4

 :َلاَقَف نيالا مي موَص ْنَع لس ل هللا لوسر نأ : هيو اواو

 . ملسم هاور ؛ديف ّىَلَع َكِزْنَأ وا تعب موُيَو هيف ٌتّدِلَو موي ي َكِلَّذ»

 موي ٌلاَمْعألا ٌضَرْعُت» :َلاَك هلك هللا لوسر نع هبط ةريره يبأ نعو 2 5
 ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ؛مِئاَص اَنأَو يِلَمَع َضَرْعَي نأ كح «سيِمَحْلاَو نيتنإلا

 .موصلا ركذ ريغب ملسم هاورو ««نسح

 ِنْيَنْنِإلا موَص ىَّرَحَتَي هي هللا لوسر ناك :تلاق ءو ةشئاع نعو - 61

 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور .سيموَخلاَو

 رهش لك نم مايأ ةثالث موص بابحتسا باب ٠
 سماخلاو رشع ٌعبارلاو رشع َتلاثلا يهو ''”ضيبلا مايألا يف اهّموص لضفألاو

 وه روهشملا حيحصلاو «رشع عبارلاو «رشع ٌتِلاثلاو ءرشع يناثلا :ليِقو ءرشع

 .لوألا

 ٤ _ ملسم :هجرخأ ١59/7 )۱۱۹٤( )۲۰٤(.

 .(۱۹۷) )١155( 177/9 ملسم :هجرخأ _ ۵

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۷٤۷( يذمرتلاو ١١/8 )550( )۳١(. ملسم :هجرخأ - ۹

 لاقو )۲٤۹۷( «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(745) يذمرتلاو «(۱۷۳۹) هجام نبا :هجرخأ - ۷

 .«بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا

 نبل ليوشتب يمس ليق «جحلا رهشأ لوأ وهو «ناضمر رهش يلي يذلا رهشلا مسا :لاوش )١(

 /۷ ناسللا .بطرلا عاطقناو رحلا دادتشا يف لبإلا لاح كلذكو «هرابدإو هيلوت وهو لبإلا

 3 .(لوش) ۳

 علطي رمقلا نأل ؛ 0 اهيلايل تيمسو «ضيبلا يلايللا مايأ ديري فاضملا فذح ىلع اذه (۲)

 مايأ لاقي نأ باوصلاو «ضيبلا مايألا ةياورلا ءيجت ام رثكأو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهيف

 . ٠۷۳/١ ةياهنلا .يلايللا ةفص نم ضيبلا نأل ؛ةفاضإلاب ضيبلا



 ا
 ماي ةا ماَيِص : ثالث كي يليِلَح يناصؤأ : لاق هبط و ةريره يبأ نعو - 110۸

 . ِهّيَلَع قفتم . 6[ ا لک وأ ڈا « ىَحُضلا يّتَعْكَرَو ءِرْهَش لگ ْنِم

 : تشي ام َنُهَعَدأ نل الب لَو يبيح يناصوأ :َلاَق هن م ِءادردلا يبأ نعو - 1۹4

 . ملسم هاور ا مح َماَنأ ال نأبو «ىَحُشلا ةاَلَصَو هس لك نِ مايا ةا ماّيصِب
 :َلاَق ءار صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو -

 .ِهْيَلَع ي قفتم هلك ِرْهّدلا مْوَص ٍرْهَش لك ْنِم مايا ِئاَ

 وْضَي يب هللا لوسر َناَكأ : او ةشئاع تلأس اهنأ :ةيودعلا ابف نعود 1

 2 : تلاق ؟ُموُضَي ناگ ٍرْهَّشلا يأ ْنِم :ُتلقف .ْمَحَن :تلاق ؟ماّيأ ةثالت ٍرْهَش لك ْنِم
 :ملسف: هاو: مرضت رشا يأ نم لاكي

 ثالث ِرْهَّشلا َنِم ٌتْمْض اإ : ا هللا لوسر لاق :َلاَق اط و رذ يبا نعو - ۱۲۹۲

 . (نسح ثيدحالا : 55 «يذمرتلا هاور ًةَرْشَع سمو ةَرْشَع َعَبَرأَو ةَرْشَع ٌتالث مص

 ماّيأ ماّيِصب اَنُرُمْأَي ي هللا لوسر ناگ :َلاَق اظ ناَحْلِم نب ةداتق نعو _- ۴۳

 0 .دواد وُيَأ هاور .ةَرْشَع َسْمَحَو َةَرْشَع َعَبْرَأَو ةَرْشَع ثالث :ضييلا
 يف ضيبلا مايا ٌرِْمُي ال لك هللا لوسر ناگ :َلاَق ءو سابع نبا نعو 2 15

 .نسح وانساب يئاسنلا هاور .ِرَمَس اَلَو ٍرَضَع

 مئاصلا لضفو ًامئاص رّطف نم لضف باب ١
 هدنع لوكأملل لكآلا ءاعدو هدنع لكؤي يذلا

 ًامِئاَص رف ْنَم١ :َلاَق لي ىبنلا نع ءو نيهجلا دلاخ نب ديز نع 2 6

 و و الوز اصلا رجا ْنِم مقلب ل هلا َرْيَغ رجا لِ ُهَل
 . (حيحص نسح ثيدح)

 لق عا ع 7

 موص) : هيلع هللا لوسر َلاَق

 )۸٥(. (۷۲۱) 198/7 ملسمو «(۱۹۸۱) ٥۳/۳ يراخبلا : هجرخأ _ ۸

  _ ۹ملسم :هجرخأ ۱١۹/۲ )۷۲۲( )۸٩(.

.(\AVY) (1104) 114/۳ ملسمو »)۱۹۷٥ )٩۲/۳ يراخبلا : هجرخأ _ ٩۰ 

  0١ملسم :هجرخأ ۱۹۳/۳ )۱۱۹۰( )۱۹٤(.

 )۷٦١(. يذمرتلا :هجرخأ - ۲

 .(م۱۷۰۷) هجام نباو ء(۹٤٤۲) دواد وبأ :هجرخأ _ ۳

 )۲٠٣٤(. (ىربكلا» ىف ف يئاسنلا :هجرخأ 65

 .(۳۳۳۱) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(801) يذمرتلاو )۱۷٤٩(« هجام نبا :هجرخأ 6



 لياََقلا باتك .»
 ِهْيَلِإ ْتَمَّدَقَف ءاَهْيَلَع لد يي ىبنلا نأ : او ةّيراصنألا َةَراَم أ نعو 5

 يّنلَصُت َمِئاَصلا ّنإ» : لإ هللا لوسر َلاَقَك ٌةَمِئاَص يّنِإ :ْتَلاَقَف «يِلُك» :َلاَقَف ءًاماَعط
 «يذمرتلا اور ءاوُعَبْشَي ىَّتَح» :َلاَق ابرو اعرفي ىح ةن لك اإ گیلا لع
 .«نسح ثيدح» :لاقو

 ِزْبُحِب َءاَجَق هنو ةدابع نب دعس ىلإ ءاَج لَك ّيبنلا نأ هاك علا نعو# 1۷

 اربألا مُكَماَعَ لگا ؛َنوُمِئاَّصلا ْمُكَدْنِع َرَطْنأ» :الب يبنلا َلاَق َّمُث ءَلَكأف ءِتْيََد

 . حيحص دانسإب اا هاور ةكيالملا بع ع

® ® 

 لاقو )۳۲٣۷( «یربکلا» يف يئاسنلاو )۷۸٥(« يذمرتلاو )۱۷٤۸(« هجام نبا :هجرخأ 57

 .فيعض ثيدحلا دنس 3 ىلع «حيحص نسح ثيدحا : يذمرتلا

 .(۳۸۵ )٤ دواد وبأ :هجرخأ _ ۷





 فاكيغالا باتك

 ناضمر يف ' ١)فاكتمالا باب "337"

 ْنِم َرِخاَوألا َرْشَعلا فِكَتْعَي لكي هللا ٌلوسر ناگ :َلاَق اچو رمع نبا نع 4

 َناَضَمَر ْنِم َرِخاَوَألا ٌَرْشَعلا ُفِكَتْعَي ناگ ب ىبنلا نأ : او ةشئاع نعو - 8

 . هلع فتم .ِوِدْعَب ْنِم ُهِجاَوْرَأ فكتغا مٿ عا لات هللا هاو ىح

 َةَرْشَع َناَضَمَر لك يف ُفَكَتْمَي ةي ٌئبنلا ناك : لاق هذ ةريره يبا نعو _- ٣

 يراخبلا هاور .ًامْوَي َنيِرْشِع فكتْغا هيف ضيق يِذلا ٌماَعلا ناگ امل «ماّيأ

® ® 

  - ۱۲۸يراخبلا :هجرخأ ٦۲/۳ )۲۰۲۵(« ملسمو ۳/۱۷١ )۱۱۷١( )١(.

  _ ۹يراخبلا :هجرخأ ٦۲ /۳ )5١77(, ملسمو ۳/ ۱۷١ )۱۱۷۲( )٥(.

 ٩۰ _ يراخبلا :هجرخأ 1۷/۳ )۲۰٤٤(.

 ماقأو دجسملا مزال نمل ليق هنمو ءامهموزلو ناكملابو ءيشلا ىلع ةماقإلا وه :فاكتعالا )١(

 . ۲۸١ /۳ ةياهنلا . فكتعمو فكاع :هيف ةدابعلا ىلع





 هلضفو جحلا بوجو باي 39

 هلآ ف رك سو ایس هل َءاَطَتْسأ نم تلا حح سالا َلَع وو :ىَلاَعَت هللا لاق

 .[ه۷ :نارمع لار ©4َنيِهَلَمْلا نع يع

 :سُمَح ىلع مالسإلا ينب» : لاق ةي هللا لوسر نأ : او رمع نبا نعو ١

 اًكإَو شا ٌلوسر ادم نا شا الإ هلإ ال نآ َةَداَهَش
 . هْيَلَع قفتم تم «(َناَضَمَر ٍمْوَصَو «ِتْيبلا

 ت 5

 ذك ءُنماَنلا اَهّيأ» :َلاَثَك ا هللا لوسر اَنَبَطَح :َلاَق هل ةريره يبأ نعو -- ۲

 اًهَلاَق ىَّنَح تكسب را ووتر ا مَع لگا :لجَر لاق اوج جلا میلا ضر
 اَم ينوُرُذ» :َلاَق مك متفطَتْسا امو ْثَبَجَوَل ْمَعَن ُتْلُق ؤل» : لك هل للا لور لاق“ ال

 أ ا نوی لع ياو نوو كت ْنَم َكَلَه امنا ؛ منکر
 د تْعطَتْسا اَم ُهْنِم اوت راف هي

 "اك م

 0 ى چ اج 1 ê 6 3 2 ١ |
9 3 3 

e 

 EE وه «روربملا»

 ١ - ثيدحلا رظنا )١١9/6(.

  - ۲ملسم :هجرخأ ٩۱/۷ )۱۳۳۷( )۱۳۱(.

 .(186) (۸۳) 51/١ ملسمو «(۲۹) ۱۳/۱ يراخبلا :هجرخأ - ۳



 ا
 لَو فري ْمْلَك «ّجح نم : :لوقي ءا هللا لسو تفحم :َلاَق «هنعو - ۷٤

 هيلع ٌقفتم ؛ مآ هندو موي ٌعَجَر «ٌقسْفي

 ءاَمُهَتيَب اَمِل ٌةَراَّفَك ٍةَرْمُعلا ىَنِإ ٌةَرْمُّعلا» :لاق ل هللا لوسر َّنأ :هنعو 6

 .هْيَلَع ٌقفتم هةّنَجلا الإ ٌءاَرَج هَل سيل ٌروُرَْملا ُخَحلاَو

 ءلَمَعلا َلَضْفَأ داهجلا ىَرَن ؛هللا لوسر ای :ٌتْلَق :تّلاَق اڪ ةشئاع نعو 5

 .يراخبلا هاور ؛ٌروُرْبَم جَح :واهجلا ْلَضْفأ كَل :َلاَقَق ؟ُدِجاَجَن ان
 ًادْبَع هيف هللا َقِيْعَي نأ ْنِم َرَثْكأ مْوَي ْنِم اَم» :َلاَق اک هللا لوسر نأ : اهنعو _ ۷

 . ملسم هاور هةَرَع موب ْنِ اللا يِ

 ةّجَح ُلِدْعَت َناَضَمَر يف ٌةَرْمْم» : لات ايب ئيبنلا َّنأ : اهو سابع نبا نعو 4
 .ِْيَلَع ٌقفتم (يِيَم َةَّجَح وا

 > افا ew اريك ایش يبأ تكرذأ

e َلاَقَف اک ئبنلا ىتأ هنأ : بط رماع نب طيقل نعو _- ٠١ 

 دواد وُبَأ هاور ؛ُرَِتْعاَو ٌكيِبأ ْنَع ّجحُح» :َلاَق ؟َنَعّطلا اَلَو َةَرْمُعلا الو حلا ٌعيِطَتْسَي

 .«(حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو

 ةجَح يف هلي هللا ٍلوسر عم يب حح :َلاَق كط ديزي نب بئاسلا نعو 2 ١

 .يراخبلا هاور .َنينِس عبس ُنبا انأَو ءَعاَدَولا

  . 4يراخبلا :هجرخأ ١75/7 )۱٥۲۱(« ملسمو ٤/۱۰۷ )١1880( )٤۳۸(.

  7 8ملسمو «(۱۷۷۳) ۲/۳ يراخبلا :هجرخأ ٤/۱۰۷ )۱۳٤۹( )٤۳۷(.

  5يراخبلا :هجرخأ ۲/۱٦٤ )155١0(.

  2 ۷ملسم :هجرخأ ٤/۱۰۷ )۱۳٤۸( )1757(.

 5١/5 )١5865()5755(. ملسمو 1877(2) ۲٤/۳ يراخبلا :هجرخأ 4

 1١١/54)1١784()507(. ملسمو )۱٥۱۳(« ۱۹۳/۲ يراخبلا :هجرخأ 3 ۹

 .(۹۳۰) يذمرتلاو )١81١(« دواد وبأ :هجرخأ ٠

 ١ يراخبلا :هجرخأ- ۳/۲٤ )1808(.

 )١( ةياهنلا .ةأرملا نم لجرلا هديري ام لكل ةعماج ةملك :ثفرلا ۲/۲٤١.



 نَم» :َلاَقَف ءٍءاَحْوَدلاِب ابكر َىِقَل لي ىبنلا نأ :اه#و» سابع نبا نعو 1
 ًاَيبَص ٌةأَرْما ٍِتَعََرَق . لا لوسر» :َلاَق ؟َتْنأ ْنَم :اولاق .َنوُمِلَسملا :اولاق «؟مْوَقلا
 .ملسم هأور رجا ُكَلَو معنا : لاق رع اذَهِلَأ : ْتَلاَقَق

YAYهاور ار تناكَو لْحَر ىَلَع جَح كي هللا لوسر نأ : ها سلا نك  

 . يراخبلا

 ىف اقاَوُسأ زاَجَملا وذو ءةتجَمو ءظاكع تناك :َلاَق ءو سابع نبا نعو 15 :ETI م 6 2 ريغ ع 2 وا se ا

 اَب نأ اح مَع بَل :ْتَلَرَنَق ءمِساَوَملا يف اوُرِجَتَي نأ اوما َةّيِلِهاَجلا
 ١ ري دب
 .يراخبلا هاور .جَحلا مِساَوَم يف ٠٠۸ :ةرميرر «ْمُكحيَر نم الصف

® ®8 

 .(۱۷۹) ثيدحلا رظنا- ۲

 )٠١۱۷(. ۱۹۳/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(1519) "4/5 يراخبلا :هجرخأ _ ٤

 مل هنأ دارملاو ءلمحلا وهو لمزلا نم «عاتملاو ماعطلا هيلع لمحي يذلا ريعبلا :ةلمازلا )١(
 يه تناكو هتلحار ىلع هعم ًالومحم كلذ ناك لب هعاتمو هماعط لمحت ةلماز هعم نكت
 أ 6۸٠/۳. يرابلا حتف .ةلمازلاو ةلحارلا





 داهجلا باتك ١-

 ةحورلاو ةودغلا لضفو داهجلا بوجو باب .4
 هنأ آکار ذك ]أ اک توي 2 ےس + ةيكرقتلا ایکو : ىَلاَعَت هللا لا

 نأ َحهَسَعَو يل مرُك وهو لاتقا ا بيك »» لات لاقو «[م+ :ةبوقلا] 0 م

 توك ل رشنأو ملقب هاو كل رع وو ایک اوبی نأ تمر مل وک وو ایک اھ
 ف کیش ڪوما اود هلجو افاق أورِفنأ# :ىَلاَعَت لاقو «عمدرد :ةّرقبلا] ب 4©

 َءُهَسْشَنأ تزل تی یرتش یر هل نإ 8 يلا لاقو 1 ةبوتلا] ا ليس

 ف ْاَّنَح ويعا 0 هلأ ليس ىف تولیدي لا دو کپ موما
 ےب معيب ع ارس هلأ ے ہودہ کوا نم ر نامر شلو ليضاْلاَو وسوي

 ّنِم َنوُدِعْقْلا یوسي وتس ال3 :ىَلاَعَت هللا لاقو ٠٠٠١ :ةيبوقلا] 4® ُميِظمْلأ رولا وه تللذو

 مولوي يه هلأ لص مشا میلا لل ليس ىف ئيت را يلوا يع يوما
 ر © ابيع ج دييقلا لع بهكلا 4 تقم ئا هلأ دعو کو ةد رولا لع ميِد ر ر

5 21 

 ياي : ىَلاَعَت ا لاقو ءعوح-هم :ءاسكلال 4© ي ام هلآ 365 ةو اف م تجرد
 يف وده دلوُسرو هاب بام ن ی رر لع لوا له انما بیلا

 27 © کت مک دب کل 2ع كل 5 کیشاو کیون
 دول ذو 2 نأ ( © ت ذولا كلو يدع تج ىب هم نسو دل
 ری رك بابلا يف تايآلاو . ٠١-0 :فصنن 4002 دمي

 : كلذ نمف ءرصحت نأ نم رثكأف داهجلا لضف ىف ثيداحألا امأو

 . (۱۲۷۳) ثيدحلا رظنا- 6



cDت  

 ىلإ تحأ لمعلا يأ فكنا لوسر اي لق لاق و ةوعشم نبا نعو 185
 3 ١ E :َلاَق ؟ىّلاَعَت هلل

 .ِهْيَلَع فتم هللا ٍليِبَس يف ُداَهِجلا» :َلاَق ؟ي

 :َلاَق ؟لضْفأ لّمَعلا يأ ءهللا لوسر اي :ُتْلُق :َلاَق بط ٌرذ يبأ نعو 2 ۷

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «وليبس يف ُداَهِجلاَو شاب ْناَميإلا»

۱ 

 ذ ٌةودَعَل» :َلاَق للي هللا لوسر نأ : 4ظ سنأ نعو 4-2 ج 2 هع

 .هْيَلَع قفتم «اهيف مو دلا َنِم ريخ و

 يأ :َلاَقَق ل هللا لرو ر یا : لاق « هيض 5 يردخلا ٍديعس يبا نعو - ٩۹

 ا ا 04 ع
 :لاق ؟ْنَم ل هللا لبس يف هِل امو ا ٌنمْؤَم» :َلاَق ؟لَصضْفأ سائلا

 . هيلع ٌقفتم ورش ْنِم سالا َعَدَيَو هلل | دعي باَّعشلا نِي بعش ىف ّنِمْؤُم»

 ريخ هللا لیس يف مْوَي طابر» : لاق اک هللا لوسر نأ : بڪ دعس نب لهس نعو - ٣
 و 2 2 ِ 0.

 ُةَحْوّرلاَو اَهَْلع امو ادا َنِ ريَ نجلا نِ ْمُكِدَحَأ طوس ٌعِضْوَمَو اَهْبَلَع اَمَو اَيْنَذلا َنِم
 .ِهْيَلَع ٌنفتم 'اَهْيلَع امو اَيّندلا َنِم ٌرْيَ ٌةَوْدَكلا ْوَأ ءىَلاَعَت هللا ٍليِبَس يف ُدَْملا اَهُحوُري

 ٍةَلْيلَو مْوَي طاّبر» :لوقي وك لا لور تمس :َلاَق ا عر
 4-0 - و 95

 ِهْيلَع يرجو .لُمعَي ناك فال ا ندع < تام اَم ْنِإَو ِماَيِقَو ٍرْهَش ماَيِص ْنِم ريخ

 . ملسم ا «َناّئَملا ّنِعَآَو فقرر

 )۳١۲(. ثيدحلا رظنا _ 5

 .(١١ا9) ثيدحلا رظنا- ۷

 .(۱۱۲) (۱۸۸۰) "6/5 ملسمو «(۲۷۹۲) ٠١/4 يراخبلا :هجرخأ _ 4

 )٥۹۷(. ثيدحلا رظنا _ ۹

 .(5١١)و (۱۱۳) (۱۸۸۱) 75/5 ملسمو «(۲۸۹۲) ٤۳/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۱۹۳) (۱۹۱۳) 50/5 ملسم :هجرخأ 7 ۱

 قفاوم «هقزر هيلع يرجأو» :هلوق» :(41۳) 561 مقسم a حرش يف يوؤتلا لاذ 000

 نأ فرداحألا يفو عدو : :ناّرمِع لآ] توقد َمهْيَن دنع ةكيحأ» :ءادهشلا ىف ىلاعت هللا لوقل

 .ةنجلا رامث نم لكأت ءادهشلا حاورأ



 ىَلَع محب تيم َلُك» :َلاَك ایک هلل لوسر نأ : هلو دْبَبُع نب ٌةَلاَضَق نعو 5
 ابا ةن ُنَمَوُيَو «ِقَماَيِقلا مْوَي ىلإ ُهلَمَع هَل ىمْنُي ُهنإَف ا ٍليِبَس يِف باَرُملا الإ ِهِلَمَع

 . (حيحص نسح ثيدحال : :لاقو .يذمرتلاو ذي هاور

 يف ٍمْوَي طابا :لوقي هلك شا لوسر تشمت :َلاَق « هلي كلَ نامثع نعو -_ ۳

 ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور «لزاَتَملا َنِم هاوس 7-32 فلآ ْنِم ريح للا ٍليبَس

 . (حيحص نسح

 يف ّجَرَخ ْنَمِل هللا َنّمَضَت» : ال هللا لوسر َلاَق :َلاَق « بط ةريره يِبَأ نعو 2-4

 نأ ٌنِماَض ّىَلَع وهف ٠  يِلْسَري ٌقيِدْضَنَو ؛ يب ناَميِٳَو يلبس يف ٌداَهج ال هَجِرْخُي ال ءوليبس
 لفن عذلاو .ِةَمِيِنَغ ْوَأ هرج نِ لات امن جرح يلا هلم ىلإ هَمِجْرَأ ذأ نجلا لجأ

 نوَ نول ؛ملُت مؤ ويکيهگ ةماقلا مو ءاَج الإ شا ليس يف ملكي مل نِ ام ويب حم
 بذَعَق اَم َنيِمِلْسُملا شب نهي نا لول ویي وح سفت يذلا . كسم خيو ُهُحِبِرَو مڌ

 شيو ءس نود ال ملوح أ ةَ دج ا ال ْنكلَو ءًدبأ ثلا ليِبَس يف ورع ورس الخ

 ت ءا للا ليِبَس يف َوُرغ ا ناتو فرات ىش يللا کک

 . هضعب يراخبلا یورو «ملسم هاور E م لفت َ

 5و 0

 َءاَح أإ هللا ٍليبَس يف ملكي ٍموُلُكَم نِ اما : ئ هللا لوسر لاق :َلاَق «هنعو ١6

 ع ي ا كت ير تيرا مد نول وَلا : ييي ُهُمْلَكَو «ٍةمايقلا موي

 )١1571(. يذمرتلاو )506٠١(« دواد وبأ :هجرخأ _- ۲

 (17ا/0) هل ء«ىربكلا» ىفو ٠٤و ۳۹/٦ ىئاسنلاو )١7719(«: يذمرتلا :هجرخأ ١91

 ۰ ا ع : يذمرتلا لاقو (۳۷۸٤)و

 ٤ _ ملسم :هجرخأ ۳۳/۲ )۱۸۷١( )۱١۳(ء يراخبلا ةياورو ١/١6 )۳١(.

  2-6يراخبلا :هجرخأ ۷/ ٠۲١ )۲((« ملسمو 5/5" )۱۸۷٩( )٠۰٥(.

 نم ميملا رسكو ةزمهلا حتفب (نمأ) :امهدحأ :نيهجوب (نمأ) اوطبض ؛ناتفلا نمأ» :هلوقو =
 .واوبو ةزمهلا مضب (نموأ) :يناثلاو .واو ريغ

 يربطلا ةياورو :لاق .نتاف عمج ءافلا مضب نيرثكألا ةياور :يضاقلا لاقف :(ناتفلا) امأو
 .اربقلا يناتف نم نموأ» هننس يف دواد يبأ ةياور يفو «حتفلاب



 نيحلاصلا ضاير هم

 لجَر نم هللا ليبَس يف َلَتاَق ْنَم» :َلاَق ةي ئبنلا نع 5 دامو قو

 اهل ةنغت تح أ ولا ليش يف اعز عجم ن ل وكان قاف میشم
 دواد وبأ هاور «كسملاگ اهحيرَو ناَرَمْعَدلا اهنول :ُتَناَك ام م ٍرّرْغَأَك ٍةَماَيِقلا موي ُءيڄت

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو

 بعشب كو هللا لوسر ٍباَحْصأ ْنِم لُجَر رم :َّلاَق ؛ هيلو ةريره يبأ نعو - ۷

 «بْعشلا اذه يف ُتْمَقَأَف َساّنلا ٌتْلَرَتْعا ول :َلاَمَق ُهْيَبَجْعَأَك «ةَبْذَع ا غف
 ار

 ؛لعفت ال» :َلاَثَك ا هللا لوسرل َكِلَّذ َرَكذف للي هلل هللا لوسر داسا ىّنَع لَم نل

 نأ َنوُبِحُت الا ماع َنيِعْبَس ويب يف وټاَلص ْنِم ْلَضْنأ هللا ِليبَس يف ْمُكِدَحَأ ماقُم ناک
 ٍةَقاَن َقاَوف هللا ليس يف لتا نم اها ليش يف اوزغا «ةئكلا اخذو مك هللا رف

 وج
 6 ص اس

 .(نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلا هأور «ةّنَجلا هل تبجو

 . ٍنْيَبْلَحلا نيب ام :ُقاَوُقلادَو
 4 هَ

 ال» :َلاَق ؟هللا ٍليِبَّس يف ًداهجلا ُلدْعَي ام ءوللا لوس ر اي :ليق :َلاَق ءهنعو 9 4
 ُلَكَم١ :َلاَق مث !«ُهَتوُعيِطَتْسَت ال» :ُلوُقَي َكِلَذ لك اثاث وا ٍنْيتَرَم هيلع اوُداَعَأَف «هنوُعيطَسَ 0 لج a c0 o ر م” رک نچ “o مهكر id 7 مو

 يروا وو را اال افلا واقل ٍمِئاّصلا لك وللا لبس يف رهاجملا

 . ملسم ظفل اذهو ل َى ف يت حجري ىّبَح ٍواَلَص

 ؟داهجلا ُلِدْعَي لَمَع ىَلَع يلد هللا لوسر اي :َلاَك ًالُجَر َّنأ :يراخبلا ةياور يفو

 اَلَو موقف ٌكَدِجْسَم َلُخْدَت ْنأ ٌدِجاَجُملا َّجَرَخ 0 :لا م هجا اله :َلاَ
 .!؟َكِلَّذ ٌعيِطَتْسَي ْنَمَو :َلاَقَ 5 اَلَو ٌموُصَتَو ءَرَتفَت

 ٌكِسْمُم ُلُجَر هَل سالا شاع ربح نيد :َّلاَق ا :هلعو ١8

 يبي ِوُيَلَع َراط َةَعْد 1 َعِمَس اَمْلُك هيْدَم ىَلَع ٌريِطَي شا ٍليِبَس يف ِهِسَرَق َناَنِع

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو (501١ا/) يذمرتلاو «(55151) دواد وبأ : هجرخأ - ليكم

 )١1506٠0(. يذمرتلا :هجرخأ - ۷

 )١11١(. (۱۸۷۸) "0/5 ملسمو 2(؟7185) ۱۸/٤ يراخبلا :هجرخأ 2 ۸

 .(115) (1885) 59/5 ملسم :هجرخأ 89
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 ٍداَو نب وا ءِفَمَّشلا اَذَه ْنِم “وَقَعَ سار يف مع يف لج وأ ئاَطم َتْوَملاَو لفل

 سائلا نِي َسْيَل ءُنيِقيلا ُهَيِ یاب یک بر دیو اگلا يتؤيو ةاَلَّصلا ميِقِ «ةيدوألا نم

 .ملسم هاور ارْيَح يف الإ

 هللا اَمَّدَعَأ ٍةَجَرَد ةَ ٍةَّنجلا يف َّنإ» :َلاَم ل هللا لوسر نأ ير
 لس تس و ا

 . يراخبلا هاور «ضْرألاَو ِءاَمَّسلا ّنْيَب اَمَك ِنْيَمَجَرَّدلا نيب ام هللا ليِبَس يف َنيِدِهاَجَملِل .

 و

 للاب َيِضَر ْنَم» :َلاَق كي للا َلوسَر نأ : ها يردخلا ديعس يبأ نعو - ١
52 

 :َلاَقَف «ليعس وب بأ اهل بَ ؛؛ةّنجلا هَل ْتْبَجَو كلور ٍدّمَحُمبَو « ًانيد ماسلا ابر

 ةَنِم َدْبَعلا اهب هللا ُعَكْرَي ىَرْخأَو» : َلاَق مت تع اهدا عشا لودر اي ّىَلَع اًمْدِعَأ

 لوسر اي يه اَمَو :َلاَق «ضْرألاَو ِءاَمّسلا ّنْيَب اگ ِنيَّمَجَرَد لگ نب اَم م وّنَجلا يف َةَجَرَد

 .ملسم هاور ؛وللا ليبَس يف ُداّهجلا للا ليس يف داهجلا» :َلاَق ؟هللا

 مهر لل
 رهو « هنود یبا تعمم : لاق و بأ نيركب یا نفر

 َماَقَ فلا لاكظ بحت ِةَّنَجلا َباَوْبأ ّنإ» : ةي هللا لوسر َلاَق :لوقي ءٌوُدَعْلا ٍةَرْضَحِب

 لا ؟اَدَه لوقي لي هللا لوسر َتْعِمَس َتْنأأ ىَسوُم انآ اي *َلاَمَك قلا تر ُّلُجَر
 و افلا قفس N ES نفح رسک مٹ 2 ماسلا مُكيَلَع اره :َلاَقَف ِهباَحْصْأ ىلإ جَرَ معن ۰

 ت
2 

 0 0 ا ىلإ ِهِفْيَسِب ىّشَم

I ر 

 8 نالا كع ھل لا يف وب اَمَدَق ف ْتَرَبْغا

 ا

 ىَكَب لبر َرالا جل الد دي ؛ هلو ةريره يبا نعو - 5

 للا ليس يف ٌراَبُع ٍدْبَع ىّلَع ٌعِمَتْجَي ب الو «عْرَضلا يف نَا ةوُعي ىٌح هللا ٍةيْشَح نِي

 . (حيحص نسح ثيدحا) :لاقو .يذمرتلا هاور منهج ناكل

 .(۲۷۹۰) 1١9/4 يراخبلا :هجرخأ

 ۳۷/٦ )1884( )١١5(. ملسم :هجرخأ

  9 ۲ملسم :هجرخأ ٦/ ٤٥ )۱۹۰۲( )١55(.

 ٠0 يراخبلا :هجرخأ 55/5 )581١(.

 ٤ _ ثيدحلا رظنا )٤٤۸(.

 )١( ةياهنلا . لابجلا نم لبج سأر هب ديري ءهالعأ ءيش لك ةفعش ۲/ ٤۸١ .

 ) )۲ةياهنلا .نفج اهدحاو ءاهدامغأ :فويسلا نوفج ١/ ۲۸١.



mm oD 
 اَل ٍناَنْيَع» :ل 4 لوقي دبع هلا لور ام : لاق “او سابع نبا نعو -_- ٥

 هاور اللا ليبَس يف سرحت ْتَناَب ْنْيَعَو لا ةَيَشَح ْنِم ْتَكَب ٌنْيَع :ُراَنلا اَمُهَّسمَت

 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا

 يف ًايِزاَع َرهَج ْنَم» :َلاَق للي هللا لوسر َّنأ : يؤ دلاخ نب ديز نعو 5 0

 . هْيَلَع فتم ةت ا ذقك رنک لأ ف ناک تلح نت رک کل لی

 لظ ِتاَقَدَّصلا ُلَضْفأ» لي هللا لوسر َلاَق :َلاَق د ةَماَمَأ يبأ نعو_-- ۷
 هاور ؛وللا ٍليِبَس يف لحم ٌةَقوُرْط أ و و يف نكت

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا

 َناّيْحَل يِنَب ىلإ َتَعَب هلك هللا لوسر نأ : هنو يردخلا ديعس يِبأ نعو - ۹

 . ملسم هاور امي رجَألاو ءاَمْهُد ٌدَحأ ِنْيَلْجَر لَك ْنِم ْتِعَبتِل» :َلاَقَق

 َجِراَكلا َفَلَح ْمُكُيأ» :دعاقلل َلاَق ب e هل ةيادر يفد

 00 ريدا عم لج لو يملا یئ ل نط رمل

 اَمَق .َلِقَف َلَئاَق مث ءَمَلْسأَك . زیا مث >4 0 :لاَق ؟مِلْسَأ أ ٌلِياَكَأ ءا وسر

 .يراخبلا ظفل اذهو .ِهْيََع فتم «ًاريِثك رجا ًاليِلَق َلِمَع» : هلك هللا وسر

 .(15199) يذمرتلا :هجرخأ

 .(۱۷۷) ثيدحلا رظنا _ "5

 .«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو )١7717(« يذمرتلا :هجرخأ _- ۷

 )۱۷١(. ثيدحلا رظنا ۸

 .(۱۳۸)و (1847()179) ٤۲/٦ ملسم :هجرخأ 7 ۹

  _ ۰يراخبلا :هجرخأ ١5/54 )۲۸۰۸(« ملسمو ٦/٤۳ )۱۹۰۰( )۱٤٤(.
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 ١- داّهجلا باتك

 ما ل :َلاَق فلک لا نأ : : لو سنأ نعو _ 0١

 لفي ءابنُدلا ىَلِإ حجري ْنأ یم o ام ُهَلَو ايندلا ىَلِإ
 .«ٍةَمارَكلا ّنِم ىَرَي اَمِل ؛ِتاَرَم َّرْشَع

 هلع ف فتم اوَداَهّشلا لصف ْنِم ىَرَي امِل» :ةياور يفو

 ٌرِفْغَي١ :َلاَق كو هللا وسر نأ : يؤ صاعلا نب ورمع نب هللا رابع نعو - 5
 .ملسم هاور .«َنْيَدلا الإ ِءْيَش لك ٍديِهَّشْلِل هللا

 .«َنْيّدلا الا ءيش لگ ُرْمَكُي هللا ٍليبس لييس يف ٌُلئقلا» :هل ةياور يفو

 ٍليِبَس يف اهلا نأ ار هيف ماك 4 ملا لوسر ذأ: : هڪ ةداتق يبا نعو - ۳
 نإ ٌتْيأرأ ءا لوسر اَي :َلاَقَف لج َماَقَف هامل لضفأ شاب َناَميِإلاَو «هللا

 يف َتْلَيُق نإ ءْمَمَن» :هلك هللا لوسر هل َلاَقَك ؟َياَياَطَح يَ دكت يللا ليبَس يف تل
 2.0 0 ٠ ہل ا لاق تو 5 هو وو # هو سو و خس 9 ص ے9

 فيك ایک هلل لوسر ل مد «'ريدم ريغ لرفع بيخ باص َتنأَو هللا ليِبَس

 ا بدع ورا موومد 2 1 ےک 5 9 ABS عر رم هو
 : لک هللا لوسر َلاَقَف ؟َياَياَطَخ ىنَع ٌرْمَكَتأ وللا ليبَس ىف تلق نإ تيارا :َلاَق «؟ٌتلق

 «َكِلَد يل َلاَك ## َليِرْبج نِ َنْيَدلا الإ ءربذُم ٌريَغ ليم ءٌبَِتْحُم ٌرِباَص كنو «ْمَعَن»
 . ملسم هاور

 1 ل ا دلك لا نونبر ملا ات ا

 ىلإ ْمُكْنِم ٌدَحَأ ّنَمدْقَي الد :ِِلك هللا لوسَر َلاَقَف ءَنوُكِرْشُملا َءاَجَو ءِرْذَب ىَلِإ َنيِكِرْشُملا

 ٍةَنَج ىلإ 0 : هللا لوسر َلاَقَق َنوُكِرْشُملا اَنَدَف .«ُهَنوُد اَنأ نوكأ ىٌح ِءْيَش
 لوس ا هن يِراَصْنَألا ِماَمُحلا نب لو لاق «لعزألاو ثاومشلا اًَهُضْرَع

 .(9١1)و (۱۰۸) (۱۸۷۷) 50/5 ملسمو «(۲۸۱۷) 57/5 يراخبلا :هجرخأ - ۱

 .(۱۲۰)و (۱۱۹) (1885) 78/5 ملسم :هجرخأ 2 ۲

 .(۲۱۷) ثيدحلا رظنا _ ۳

 .(89) ثيدحلا رظنا "4

 ٥  2ملسم :هجرخأ 44/5 )۱۹۰۱( )٠٤١(.



 نيحلاصلا اير لک

 هللا لوسر َلاَقَق خب خ کھ فرا تاو اا غ ةنج ا

 نوكأ نأ َءاَجَر الإ هللا َل «؟خَب خب َكِلوَت ىَلَع َكلِمْحَي امم : يك
 2 سوو عر رہ ا و 06

 ؛ .ْنِهنِم لكأي لعَجف ءوْيَرَق ْنِم ِتاَرَمَت 0 "لاق + اهلحأ لف

 .ملسم هاور . لِي یت ْمُهَلئاَك م ءٍرْمَتلا

 . باشلا ُةَبْعُج َوُه :ءارلاو فاقلا حتفب «نّرَقلا»

 َنآَرُقلا اَنوُمْلَعُي الاجر اَنَعَم ْتَعْبا نأ هلي َيَِّتلا ىَلِإ ٌنماَن َءاج :َلاَق ءهنعو 5

 مارح يِلاَخ مهيف ءُءاّرَقلا :ْمُهَل لامي راصنألا نِ الجر َنيِصْبَس ْمهيلِإ كَ ءةتسلاو

 يف هتوعضيف املا َنوُنِيِجَي ِراهَتلاب اوُناَكَو نوُمّلعَتي ليلا َنوُسَراَدَتيو َنآرَقلا َنوُؤَرْقَي

 مهب ٠ اللو ٍوّنُصلا لهل ماعلا وب َنوُرتْشَيَو هتوف َنوُبطَتَْيو ءِدِجُسَملا

 انآ انتين اع لب هللا: انااا د E اوقاتك دفع دكا

 هَنَعَطَف وِفْلَخ ْنِم سنا لاح ًامارح ٌلُجَر ىَتَأَو ءاّنَع َتيِضَرَو َكْنَع اًئيِضرَك َكاَنيِقَل دق

 ْمُكَئاَوْخِإ َّنإ» : ا هلل هللا لوسو لاف 0 ل مارح َلاَقَق ملقا ىلع مر

 ٌقفتم ؛اَنَع َتيِضَرَو َكّْنَع اَئيِضَرَك َكاَنِقل ذك انآ اب اتع لب َمُهّللا :اوُلاَق ْمُهَّنإَو اولی ْدَ

 :َلاَقَف ءِرْذَب لاق نع هبط ٍرضْلا نب نأ يلع ب

 00 ذآ هللا نفل «قيكرشملا تلات

 كلي دزتغأ يثإ ملل :لاتم دوكلشللا تقكنا ني
ETEمث - َنيِكِرْشَملا : يعي  ِءالؤه ٌعَبَص امي  

 جا يل .رضثلا برو لا e ا

 ٩ _ يراخبلا :هجرخأ ١75/5 )+504( و)٤۰۹۱(« ملسمو ۲/ ۱۳۵ )٩۷۷( )۲۹۷(.

  _ ۷ثيدحلا رظنا )۱١۹(.

 رمألا ميظعت اهانعمو «ةغلابملل رركتو «ءيشلاب اضرلاو حدملا دنع لاقت ةملك يه :خب خب (1)
 . ٠١١/١ ةياهنلا .هميخفتو



or ofلي ذك هدَجَوَو يهپ نر ذأ حمب فط أ بیلا ترض ناو ًاعضب وپ اتذجرک هم م2  
 نأ - نصت ْوَأ - ىَرَن اّ 5 سلا لاق هاب ُهيْحَأ لإ ٌدَحأ ُهَكَرَع اَمَك َنوُكر ذل ركع

 رب ن يح أ ا

 نم مهنيف هيلع هلأ اوُدَهْنَع ام أ أوقدَص لار َنيِنِْومْل نمو : ِهِحاَبْشَأ يفَو ِهيِف ْتلَرَت ةيآلا وه

 .ةدهاجملا باب يف قبس دقو هيلع ٌقفتم . اهرخآ ىلإ [0» :باّرحألا] بَ یف

 «يناينأ ِنْيلُجَر َهلبَللا ٌتْيَاَرد 4 لا لا لوسر لاق لان م ةرجت نعو - 4

 :الاق اهني نسخا طق أ مل لصف Es نسخا يِه ًاراَد ينال ةرجشلا يِب اًدَِصَ

 عاونأ هيف ليوط ثيدح نم ضعب َىُهَو «يراخبلا هاور . (ءاَدَهُّشلا ر اَدَك ٌراَّدلا هذه انآ

 . ىَلاَعَت هللا ءاش نإ بذكلا ميرحت باب يف يتأيس ملعلا نم
 ع

rS a 7 2£ de0  

 ِتنأ «ةقارس نب ةئراح مآ يهو ِءاَرَبلا كنب عيبرلا مآ نأ : هنو سنأ نعو 9 ۹

 َناَك ْنِإَف - ِرْدَب موي لِيَ ناو  َةَئِراَح ْنَع ىِنَْدَحُت الأ ٹا لوسر ای :ْتَلاَقَك ای لا

 ةَئِراَح ّمَأ ايه :َلاَقَك اُلا يف ِهْيَلَع ُثْدَهَتل َكِلذَرْيغ اگ ْنِإَو ءُتْرَبَص م نجلا يف

 . يراخبلا هاور «ىّلغألا َسْوَدْرِفلا ٌباصأ ِكّنب َّنإَو ونَجلا يف ناتج اهن

 ءوب ّلُْم دق لكي ينل ىلإ يبان وج :َلاَك ءاوَو هللا دبع نب رباج نعو 2_9 ٠۰

 ر ام :دكي يلا لام «يَِْك يناهتک ووو ْنَع فيا ُتَْهَدَك د يب َعِضْوَ
 . ِهْيَلَع ٌقفتم 'اهيَسِنْجَأب هلن ةكئالَملا

 ىَلاَعت لا لاس نم» :لا اك هلل لوسر َّنأ : هاو فينح نب لهس نعو - 1

 . ملسم هاور هِوِشاَرِف ىَلَع َتاَم ْنِإَو ءءاَدَهَشلا َلِزاَتَم هللا هَ قدِصب ٌةَداَهّشلا

 ًاقواَص َةَداَهَّشلا بَلْ ْنَم» :ِلكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل سنأ نعو 5
 ت وو

 ي ور واو اًهيطغأ

 ٍلْثَملا سَم ْنِم ٌديِهّشلا دي اَم» : ةا هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهيَص ةريره يبا نعو - 11

 . "حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور ٤ص َصْرَقلا سم ْنِم ْمُكَدَحَأ دي امك الإ
2 

 .(۲۷۹۱) ٠١ /5 يراخبلا :هجرخأ - ۸

 .(۲۸۰۹) ١5/5 يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(۱۲۹) ۱٥٩۱/۷ )۲٤۷۱( ملسمو )۲۸۱٩(« 55/4 يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(5١ا) (۱۹۰۹) ٤۸/٦ ملسم :هجرخأ _- ۱

 .(155) (۱۹۰۸) ٤۸/٦ ملسم :هجرخأ 3 ۲

 . بیرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو )١5748(« يذمرتلا :هجرخأ _ ۳



2 G2 

 َدَنَجلا نأ افا U ريل 9 فاعلا هللا اولأساَو ٌوُدَملا َءاَمِل اوُنَمَتَت
 2 اَمَو ءباَحَّسلا ّيِرْجَمَو .باتكل َلْرْنَم 0 :َلاَق َّمُث «ِفوُيّسلا لال َتْحَت

 رم هلع رضا مهرها «باّرخألا
 أ ءِناَدَرَت ال ِناَتْنِئ١ : لک هللا لوسر لا: :َلاَق 00-2 دعس نب ليس كو 10

 ت

 دواد وُبَأ هاور «ًاَضعَب مُهُضْعَب ْمِحْلُي َنْيِح س الا َدْنِعَو ِءاَدّنلا َدْنِع ٌءاَعَّدلا :ِنادَرُث امل
 . حيحص دانسإب

 3 َتْنأ عُهّنلا» :َلاَق ءاَرغ ا كي هللا لوسر ناگ :َلاَق هيلو سنأ نعو 57
 «يذمرتلاو ذواد وأ هاور تاقا كبو :لوصأ كبو ,ٌلوخأ َكِب .يِريِصَنَو يدْضَع

 .«نسح ثيدح» :لاقو

 نإ مهل :َلاَق موق فاح اذ ناك كي يبنلا نأ : نط ىسوم يبأ نعو - ۱۲۷
 . حيحص دانسإب دواد وُبَأ هاور (ْمهِروُرُش ْنِص ك ُدوُعَنَو .ْمِهِروُحُت يف َكْلَعْجَت

 اًهِيِصاَوَن يف ٌدوُقَعَم ٌلْيَكلا» :َلاَك ةا هللا لوسر َّنأ : او رمع نبا نعو 2 64

 .ِْيَلَع ٌقفتم ؛ِةَماَيِقلا موي ىلإ ٌرْيَحلا
 اًهيِصاَوَت يف ٌدوُقعَم لبَحلا» :َلاَق هلك ّىبنلا نأ : هبط ٌيِقِرابلا ةورع 5 ۲۹

 .ِْيَلَع ٌقفتم ؛ُمَتْعَملاَو رجألا :ٍةَماَيقلا موي ىلإ رْيَكلا

 يف اسرق سما نم :356 هللا لوسر لاق : َلاَق « هيض و ةريره يبأ نعو - ٠
 موي و ناَريِم يف ُهَلْوَيَو ورو هيرو (ةَعَبش ّنِإَك وِدْعَوب ًاًميِدْصَتَو شاب ًاناَميِإ وللا ليِبَس

 يراخبلا هاور «ٍةَماّيِقلا

 ٤  2-2يراخبلا :هجرخأ ٤/5975( ۲۲( ملسمو .(5957)و ١/۱٤۳ )۱۷٤۲( )۲۰(.

 ١8”*8  دواد وبأ :هجرخأ )56140(.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۳٥۸٤(« يذمرتلاو )۲٨۳۲(« دواد وبأ :هجرخأ 7
 .(481) ثيدحلا رظنا - ۲۷

  7 ۸يراخبلا :هجرخأ ٤/۲٠۲ )۳٤٤(« ملسمو ٦/۳۱ )۱۸۷۱( )45(.

  6١86يراخبلا :هجرخأ ۲۸۵۲( ۳٤/٤(. ملسمو 7/5" )۱۸۷۳( )4۸(.

 .(758617) ۳٤/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۹



 اَقَف ٍةَموِطْخَم ٍةَقاَنب لك ئيبنلا ىَلِإ ّلُجَر َءاَج :َلاَك هو دوعسم یبا نعو 2 ۱
So 

 م و

سر َلاَمَق وللا ٍليبَس يف وده
ا َمْوَي اهب َكَل» : راک هللا لو

 ڀَ : ٍةَعِمْعْبَس ةَماَيِقل

 07 (ةَمولعْخَم

 «رياع وُبَأ :لاقيو ءِدسأ وبا :لاقيو «داعس وُبَأ :لاقيو  ٍدامح يبأ نعو 11

 ينهُلا رياع نب ةبقُع سبع وأ :لاقيو «دوسألا وُبَأ :لاقيو ءورمع وُبَأ :لاقيو
 رثغطتسا ام مهل اویو :لوقي ءربْنِولا ىَلَع َرْهَو هلي هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَق «هل

 انْمَّرلا َةَدّقلا َّنِإ الأ قرا ٌةَّقلا ّنِإ الأ ُىِمَّرلا ٌةَوُقلا نإ الآ «.. :لافنالا] وَر ن

 . ملسم هاور

 َنوُضْرَأ ْمُكْيَلَع حَتْفُمَس» :لوقي قلك هللا لوسر ُتْعِمَس :َلاَك «هنعو 107
 . ملسم هاور هومّهْسَأ َوهْلَي نا ْمُكّدَحَأ زج الك هللا ُمُكيِفْكَيَو

 َسْيَك هكر مث ءَيمّرلا َمَلُع ْنَم» :هي هللا لوسر لاق :َلاَق هلآ :هنعو - 4

 مُهَّسلاب ُلِخْدُي هللا نإ :لوقي لكي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :َلاَق هل هنعو 2 8

 اوُمْراَو .هلْئُمو «هب يِماَّرلاَو ءَرْيَجلا ِهِيَعْنَص يف ٌبِسَتْحَي ُهَعِناَص :ةَنَجلا رفت ةثالث ِدجاَولا

 هْنَعَةَبْعَر ُهَمْلُع اَم َدْعَب َيْمّرلا درت ْنَمَو .اوُبكْرَت ْنأ ْنِم ىلإ بأ اوُمْرَت ْنأَو ءاوُبَكْراَو
 .دواذ وأ هاور «اًهَرَمَك» :َلاَق ْوَأ «اهگرَت ٌةَمْعِن اًهْنِإَ

 2"”َنوُلِضَْني ِرَفَن ىَلَع ايب ْنِبنلا رم :َلاَق ءهيَوؤ عوكألا نب ةمّلّس نعو 2 5

 . يراخبلا هاور «ًابواَر ناگ ْمُكاَبَأ نق َليِعامْسإ يتب اوُمْرا» : لام
 .(۱۳۲) (۱۸۹۲) ٤۱/٦ ملسم :هجرخأ “1

 .(۱۹۷) (۱۹۱۷) 65/5 ملسم : هجرخأ _ ۲

 .(118) (۱۹۱۸) 57/15 ملسم :هجرخأ _ ۳

 ٤ _ ملسم : هجرخأ 01/5 )1919()١159(.

 )٤١١٤( هل «(ىربكلا» يفو ۲۲۲و 78/5 ىئاسنلاو )55١1(: دواد وبأ :هجرخأ 29 78ه

 : ١ .(١555)و

 .(۲۸۹۹) ٤٥ /5 يراخبلا : هجرخأ "5

 .ا/” /4 ةياهنلا . ماهسلاب نومتري :نولضتني )١(



Cv?نيحلاصلا ضاير  
 سسس

YYىَمَر ْنَم» :لوقي اک هللا لوسر ٌتْعِمَس :لاق هبط ةسبع نب ورمع نعو -  
 ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور '"'ةَرّرَحُم ُلْدِع هَل َوُهَف هللا ٍليِبَس يف مهس

 . (حیحص نسح

 ّقَمْنأ ْنَم» :هللكت هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهلط ِكِتاف نب مْيَرُح ىيحي يبأ نعو - ٨۸
 .«نسح ثيدح» :لاقو ایا رر یش ی 13 بو ولا ليسا يف نق

 ًامْوَي ُموُصَي ٍدْبَع ْنِم اَم» :ِلكك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هل دیس يبأ نعو - "588
 .وْيَلَع ٌقفتم «ًافيرَح َنيِعْبَس اَلا ِنَع هجو ميلا كلذ هللا َدَعاَب الل للا لبس يف

 هللا ليس يف ًامْوَي ٌماَص ْنَم» :َلاَق كي ّيبنلا نع هل ةَماَمُأ يبا نعو 2-8
 :لاقو «يدمرتلا ءاوز ؛ضْرألاو ء ِءاَّمَّسلا َنْيَب امك ًاقَدْنَح ٍراّئلا َنْبَبَو ُهَتْبَب هللا َلَعَج
 .«حيحص نسح ثيدحاا

 ْمَلَو وعي ْمَلَو كام ْنَم» :لكب هللا لوسر َلاَق :َلاَق يي يا
 .ملسم هاور ؛ِقاَمثلا ّنِم

aٍةَئيِدَملاِب ّنإ» :َلاقف ٍةاْرَع يف يب ّئبنلا ّعَم انك : لاق ا  
 .'ضَرَملا ْمُهَسَبَح ْمُكَعَم اوثاك ال ًابواو م اري ْمُتْرِس ام ًالاَجِرَل

 ملسم هاورو ءسنأ ةياور نم يراخبلا هاور «رجأآلا يف ْمُكوُكَرَش الإ :ةياور يفو
 هل ظفللاو باج ةياوو نم

 هل ««یربکلا» يفو 71/5 يئاسنلاو «(15178) يذمرتلاو 89360(2) دواد وبأ :هجرخأ _- ۷
(4"16). 

 .(۱۱۰۲۷)و (4898) هل ,؛ىربكلا» يفو 44/5 يئاسنلاو «(1775) يذمرتلا : هجرخأ _ ۸

 .(۱۲۱۸) ثيدحلا رظنا 8

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو )١5714(« يذمرتلا :هجرخأ 7 ٠

 .(158) (۱۹۱۰) 19/5 ملسم :هجرخأ - ۱

 .(5) ثيدحلا رظنا- ۲

 )١( ةياهنلا . قتعأف ًارح ديبعلا نم لعج يذلا :ررحملا .قتعم رجأ :يأ ١/ 837.



 وللا لوسر اي :َلاَقَف لي ّيبنلا ىتأ ًايبارعأ َّنأ : هذ ىسوم يبا نعو 14

 ؟ةناكم ىَريل لاق لُجَرلاو َرَكْذيل 5 َلُجَرلاَو ِمَتْغَمْلل لاقي َلْجَرلا
 ا 4 هح لتاقیو ةع اتاي :ةياور يفو

 نم اَم» : ال هللا لوسر لا :َلاَق 0 ٤

e Eْنِم اَمَو ْمُهَروُجَأ يَكُن اوُلُجَعَت ڏک دَ اوناگ الإ و غَ ءورت وي  

 . ملسم هاور «ْمُهروُجأ ْمُهَل مت الإ ُباَصْتَو ُقِفخُت ٍةَبِرَس ا ةا
 ٍةَحاَيَسلا يف يل ْنَذتا شا لوسر اي :َلاَك ءًالجر َّنأ : هل كف ةَماَمأ يبأ نعو 6

Eديج دانسإب دواد وُيَأ هاور ذي هللا ٍليِبَس يف ٌداَهِجلا بأ ةَحاَيِس نإ : هلي . 

 ةلفق» : لاق اب ّيبنلا نع ءاهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 2 5

 .ٍديج دانسإب دواد وُبَأ هاور هةَوْرَمَك

 يف بات هنأ :هانعمو ِ؛ِهغاَرَق َدعَب ِوْرَعلا َنِم ٌعوُجّرلا :دارملاو ءٌعوُجّرلا :هةَلْفَقلا»

 ."ِوْرَعلا َّنِم ِهِغاَرَق دعب وِعوجُر

 هاَقَلَت كوُبَت ِةَوْرَغ ْنِم للي بنا َمدَق امل :َلاَك هل ديزي نب بئاسلا نعو 2 ۷
 نرو

 . ظفللا اذهب حيحص دانسإب وا كان . عاّدّولا "ةن ىَلَع َنايْبّصلا َعَم هئي رسالا

 . عاَدَولا ةي ىَلِإ نايْبّصلا ْعَم ءال هللا لوسر ىّ انبَهَد :َلاَق يراخبلا هاورو

 .(۸) ثيدحلا رظنا _ ۴۳

 ٤ -_ ملسم :هجرخأ ٦/٤۸ )1905()1١5(.

 ٥ _ دواد وبأ :هجرخأ )75845(.

  _ ۳٦دواد وبأ : هجرخأ )۲٤۸۷(.

 .(۲۷۷۹) دواد وبأو ء(۲۰۸۳) ٩۳/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )١( ةياهنلا .ةريغلاو ةفنألا :ةيمحلا ٤٤١/١ .

 ) )۲يباطخلل نئسلا ملاعم :رظنا ۲۰0/۲

 ) )۳عالطالا دصارم .ةكم ديري نم اهؤطي ةنيدملا ىلع ةفرشم ةينث عضوم مسا وهو ۱/۳۰٠ .



 نيحلاصلا ضاير 20

 .ًايِزاَغ ْرُهَجُي أ رعي ْمَل ْنَم١ :َلاَق اک ّيبنلا نع هن مام يبا نعو - 4
 واد وبا هاؤز ةةَماَيقلا موي لبق "اع راقب هللا ُهَباَصأ «ریځب ِهِلْمَأ يف انف تلو
 . حيحص دانسإب

 ْمُكِلاَوْنَأِب َنيِكِرْشُملا اوُدِحاَج» :َلاَق فک ىِبّنلا نأ : هيَ سنأ نعو 2 ۹
 . حيحص وانساب هادو هاور «ْمُكِيئِسْلأَو ْمُكِسْفْنأَو

 0 :َلاَق هن نّرَقُم نب ٍناَمْنلا - ميكح وُب و ورمع يبا نعو - ۰

 و دخلا َلوُرَت ىَّنَح ٌلاَكِقلا رح ِراّهَتلا ٍلَّوأ نم ُلِتاَقُي مل اَذِإ ب هللا لوسر
 7 جس نح ثيل :لاقو «يذمرتلاو دواد وُيَأ هاور .ٌرْضَنلا َلِزْنَيَو ءحاَيرلا

 ٌوُدَعلا َءاَقِل اَوّنَمَتَت ال١ :ِهلك هللا لوسر َلاَك :َلاَق ءهنَو ةريره يبأ نعو - ١
 .ِْيَلَع ٌنفتم «اوُريْضاَق ْمُهوُمْنِقَل اذ َةيِفاَعلا ˆ هللا اوُلَأْساَو

 .ِهْيَلَع ٌقفتم (ةَعْدَح ثبّرَحلا» :َلاَق اک ّيبنلا نأ : او رباج نعو هنعو 2 ۲

 ةرخآلا باوث يف ءادهشلا نم ةعامج نايب باب ٠

 .  رافكلا برح يف ليتقلا فالخب مهيلع ىلصيو نولسغي
 ES ءاَدَهشلا» : لک هللا ت َلاَق :َلاَق ءهيييَو ةريره يبأ نعو 6

5 
 . هْيَلَع فتم E « ا ليس يف د ا 5 57 مُدَهلا ٌبِحاَصَو «ٌقيِرَعلاَو نوظْيَملاَو نوُعظَملا

 )56٠١7(. دواد وبأ :هجرخأ - 148
 )٤۳۰٤(. هل ««ىربكلا» ىفو ا//5 یئاسنلاو )756١5(. دواد وبأ :هجرخأ - ۹

 .(85371/) ؛ىربكلا» ىف ىئاسنلاو 11 يذمرتلاو )۲٣۵۵(« دواد وبأ :هجرخأ
 .019) ۱٤۳/١ )۱۷٤۱( ملسمو ء(۳۰۲۹) ۷۷/٤ يراخبلا :هجرخأ - ۱
 .(۱۷) (۱۷۳۹) ١4/6 ملسمو «(۳۰۳۰)و (۰۹) ۷۷ ٤/ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 ةحابإ هانعم «ةعدخ برحلا» :هلوق» :777/7 «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا لاق
 | ن يلع را اذهو ءرومألا نم اهريغ يف ًاروظحم ناك نإو برحلا يف
 !ةعّدخو «لادلا نوكسو ءاخلا مضب ةعذخو ءلادلا نوكسو ءاخلا حتفب ةعذخ : :هجوأ
 .«ءاخلا حتفب ةعذَح اهبوصأو «(ةحوتفم يأ) ة ةبوصنم لادلاو ةمومضم ءاخلا

  _ ۳يراخبلا : : هجرخأ ١/١٠١۷ )1٥۳(« ملسمو 0/7 )19١15(151(.

N YY (۲)اا يذلا نك نوهطملا#  



 ا اي :اولاق ؛؟ْمُكِيِف ءاَدَهُشلا َنوُدُعَت اَم» ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هنعو 2 ٤

 : اولاق !«ٌليِلَقَل ت يأ ءاتهش ن ا َوُهَف هللا ليبَس يف ليف ْنَم وللا لوسر

 هللا ٍليِبَس يف َتاَم ْنَمَو ديف و141 ليش يف نيل ف :َلاَق ؟هللا لوسر ای و

 ديوَ َوُهَف ٍنظَبلا يف كام ْنَمَو ديوَ َوُهَف نوُعاطلا يف كام ْنَمَو ديوس وه
 و هاور اديه ٌقيِرَعلاَو

 اق ءاز صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 2 ٥

 .ِهْيَلَع ٌقفتم «ديهَش َوُهَف هلام نود ل

 ِدوُهْشَمْلا ٍوَرَسَحلا ٍدَحأ «لْيَقت نب ورْمَع نب ديز نب ديعس رّوغألا ا نعو 5

 ءٌديِهَش َوُهَق ِهِلاَم نود َلِتق ْنَم١ :لوقي ي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق < و نجلا ممل

 َوُهَف ِهِلْهأ َنوُد ليف ْنَمَو ٬ديهَس َوُهَق ونيد َنوُد لق ْنَمَو ديش َوُهَ ويک نود لف ْنَمَ
 .(حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور (ٌديِهَش

 لوسر اَي :َلاَمَف لَك هللا لوسر ىلإ ٌلْجَر َءاَج :َلاَق هنو ةريره يبأ نعو - 31
 ْنِإ َتْيَأَرَأ :َلاَق «َكَلاَم ِدِطْمُت اَلَك» :َلاَ ؟ىِلاَم ا د ٌديِرُي لجر َءاَج ْنِإ َتيأَرَأ وللا

 ؟ُهْبلتق نإ َتْبَأَرَأ :َلاَق ؛ٌديِهَّس تناق» :َلاَق ؟ىِنَلَتَك نإ َتْبَأَرَأ :َلاَق ُهَلِتاَق١ :َلاَق ؟يِنلئاَق

 . ملسم هاور «راّلا یف َّوَه» : لاق

 ٤ _ ملسم :هجرخأ 5/01١ )١916( )١50(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۲٤۸۰( ۱۷۹/۳(« ملسمو ۸۷/۱ )۱٤١( )۲۲۹(.

  _ 5يذمرتلاو ء(۷۷۲٤) دواد وبأ :هجرخأ )١57١(.

 .(175) )۱٤١( ۸۷ /۱ ملسم :هجرخأ _ ۷

 مدهلا تحت يأ) هتحت تومي نم مدهلا بحاصو «نطبلا ءاد بحاص وه نوطبملاو =

 هذه تناك امنإو :ءاملعلا لاق «تام ةفص يأب هانعم هللا ليبس يف تام نمو «(ضاقنألاو
 ةداهشب دارملا :ءاملعلا لاق ءاهملأ ةرثكو اهتدش ببسب ىلاعت هللا لضفتب ةداهش تاتوملا

 0 ا هللا ليبس يق لوتقملا ريغ مهلك ءالؤه

 :ماسقأ ةئ ةثالث ءادهشلا َّنأو «مهيلع ىلصيو نولسغيف ايندلا

 ايندلا ماكحأ نود ةرخآلا ديهشو «رافكلا برح يف لوتقملا وهو «ةرخآلاو ايندلا يف ديهش

 لتق وأ ةمينغلا يف لغ نم وهو «ةرخآلا نود ايندلا ديهشو ءانه نوروكذملا ءالؤه مهو

 .«اريدم
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 قتعلا لضف باب "2335

 E : رر 6€ دَر كَم @ ٌةبقعلا اَم كرد آمو © ةبقملا محن محك الو : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 َةَمِلْسُم َةَبَكَر َىَتْعَأ ْنَم» : لك هللا لوسر يل لاق : :َلاَك ها ةريره يبأ ؛ نا 0۸

 :لاًق ؟لَضْفأ ٍلاّمعألا يآ هللا لوسر اي :ُتْلُق : لاق نط رذ کک ۳0۹
 اًهَسَمن» :َلاَك ؟لَصْفَأ بارلا يأ :ُتْلُق :َلاَق ها لبس يف ُداَهِجلاَو ءشاب ناّميإلا»
 . هلع ٌنفتم ؟ًانَمَك اهر ءاَهلْمَأ دنع

 e ناسح الا لضف باب -۷

 يرفلا ىِذِيَو اندسحإ نولو ایس وہ و هلأ اودبعاو :ىَلاَعَت هللا
 مو ليسا آو نجلا يحال ٍِبْنَجْلا ر لَو رمل ىذ ٍراَجَو 0 5

 ۳١[ ٠ :ءاسشلا] 4 دي ْتْكَلَم

 الع ىَلَعَو ٌةَّلُح ِهيَلَعَو ءهفيط رد ابا ُتْيَأَر :َلاَق ءِدْيَوُس نب ٍروُرْعَملا نعو - ۰
 ري فک هلا لوسر ِدْهَع ىلع الجر باس د زا گا َكِلَّذ ْنَع ُهّلاَسَف اَهْل

 َتْحَن هللا ُمُهَلَعَج ْمُك 1وَحَو ْمُحناَوْحإ مم م ٌةيلِماَج كيف ٌؤُرْما َكَنِإ» : يب ئبنلا َلاَقَ أب
 الو سلي امي هلو 50 ل 00 ديأ

 واعظ ُهُمِداَح ْمُكَدَحأ ىَنَأ اًذِإ» : لاق ی ّيبنلا نع هبط ةريره يبأ 0
 جاع َيِلَو هنا ؛ أ و ةا زآ رمش را ن تر ُهَعَم ُهَْسِلْجُي ْمَل ناق
 .يراخبلا هاور

 .(۲۳)و (۲۲) 7١/5 )۱٥۰۹( ملسمو ,(7715) ١81١/8 يراخبلا :هجرخأ 2 ۸

 )١١9(. ثيدحلا رظنا. ۹

 .(50)و (۳۸) (1511) 97/8 ملسمو «(۳۰) ١5/١ يراخبلا :هجرخأ _ 5

  - ۱يراخبلا :هجرخأ ۲٥۵۷( ۱۹۷ /۳(« ملسمو ٩٤/٩ )113( )٤۲(.

 مراكم ىلع ثحلا ثيدحلا اذه يف» : 1۰ ١/ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق 6020

 هرح يلو هنأل ؛ ؛هلمح وأ هعنص نم قح يف اميس ال «ماعطلا يف ةاساوملاو «قالخألا

 .(بايحتسالا ىلع لومحم هلك اذهو «هتحئار مشو «هسفن هب تقلعتو «هناخدو



 ١١- داهجلا باتك 222

0 
5-5 

 لا يهو :ةزمهلا مضب ؛ُهَلُكألا»

 هيلاوم قحو هللا قح يدؤي يِذَّلا كولمملا لضف باب -۸

 ودِيَسِل حص اَذِإ َدْبَعلا َّنإ» : لاق ةا هللا لوسر َّنأ : او رمع نبا نع ۲ -

 .ِهّْيَلَع قفتم “نرم هرج ُهَلَف «وللا َةَداَبِع َنَسْحَأَو

 حلضملا كولْمَملا ٍدِئَمْلِل» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَك بو ةريره يبأ نعو _ ۳

 ا ٌرِيَو جحلاو هللا ليبَس يف ٌداّهجلا اَلْوَل ِهِديِب ةَرْيَرُه نأ :e يِْناَو (ِناَرْجَأ

NSهئلغ دعم : 

 يِذلا كوُنْمَملا» :هكك هللا لوسر َلاَك :َلاَ هيَ يرعشألا ىسوم يبا نع _- ٤

 هل َةَعاَطلاَو ةَحِيِصَنلاَو ٌقَحلا َنِم ِهْيَلَع يذلا ودبس ىَلِإ يّدَوُيَو :وُبر َةداَبِع ُنِْحُي
rn 

 . يراخبلا هاور «نارجأ

n eهاو 0 8 تالت لر  oo - 

 باتكلا لهأ ْنِم لَجَر :ْناَرْجأ مهل ةثالث» : دلع هللا لوسر لاق :لاق «هنعو - ٥

 o و - تر 1 ها 030 7 ر ol 2 000 اس“ د

 ْتَناَك ّلُجَرَو ههيِلاَوَم َّقَحَو هللا مح یا اَذإ ٌكوُلْمَملا ُدْبَملاَو ءِدَّمَحُْمِب َنَمآَو هيب َنَمآ
 «. ٠

 تر

 ر

 كك 0200101 ةَ 2+ م : ائ ر 004 أك ات هل o7 چ وَ

 ؛اهجوّرتف اهقتغأ مث ءاَهميِلْعَت نَسْحَأَف اهَملَعَو ءاهَبيِدأت َنَسحأَف اَهَبْدَأَف ةَمأ هل

 ('!ج رهلا يف ةدابعلا لضف باب ٠8

 اهوحنو نتفلاو طالتخالا :َّوُهَو

 جْرَهلا يف ٌةَداَبِعلا» :ِهلكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق كَ راسي نب ٍلِقْعَم نع 2 5

 1 . ملسم هاور يلا رجه
 ٩٤/٩ )١5554( )٤۳(. ملسمو .(5057) ١944 /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(15) )1110( £ /ه ملسمو ١905 )۲٠٤۸(« /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ ۳/۱۹٦ )55601(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١/٩۷( "8(« ملسمو ٩۳/۱ )۱٥٤( )۲٤۱(.

 .(۱۳۰) )۲۹٤۸( ۲۰۸/۸ ملسم :هجرخأ 2. 15



emناس شا  
 ءاطعلاو نخألاو ءارشلاو عيبلا يف ةحامسلا لضف باب 4١"

 يهنلاو نازيملاو لايكملا حاجرإو يضاقتلاو ءاضقلا نسحو

COSهلع طول اوراكل  
 : ىَلاعَت لاقو ۰۲٠۰ عير ےیل وپ لآ کک تع نِ ولعن امو :ىَلاَعَت هللا لاق
 لاقو «[۸ :درثم] مي سالا اوسم الو قلاب تاريبلاو لايڪيلا اوا موو
 َمُهْوَرَو رأ مهولاك الو © نووسی سالا ىع أ د 5 بلآ © َنيِفْيطُمَِل لرو :ىَلاَعَت
 4© لَآ يي ممم متل © غنت مآ ديلا ب الآ © ی
 ١- :نيِفَفطملا]

 وم سدو
 هب مهن هَل ظا ُهاَضاَقَمي هو يتلا یت أ ًالُجَر نأ : هل ةريره يبأ نعو - ۷

 انس ةوطغأ» :َلاَق مث د هَالاَقَم ٌّقَحلا ٍبِحاَصِل نإ ءُهوُعَد» :ِلك هللا لوسر َلاَقَف ءهباحضأ
 ْمُكَرْبَخ ن نإف i :َلاَق ءوُنِس ْنِم َلَكْمأ اّلِإ ٌدِجَن ال ءوشا وسر اي :اولاق ونس لِ
 فت «ًءاَضَق م نسخا

 َعاَب اذ ًاحْمَس ًالْجَر هلا َمِحَرد : لاق هلي هللا لوسر نأ : 45 رباج نعو 4
 . يراخبلا ا (ىَضَتْقا اَذِإَو ءىَرتْشا ادو

 هيج نا هرس ْنَم» :لوقي ل هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هبط ةداتق يبا نعو - 6
 .ملسم هاور ههْنَع ْعَضَي وأ ٍرِسْعُم ْنَع يلف ةَماَيِقل لا موي برك ْنِم هلا

\Y*َساّنلا ُنياَدُي لر َناَك» : لاق إي للا لوسر نأ : ف هلع ةر ینا نکو  

 هللا َيِقَلَك ءاّنَع َرَواَجَتَي ْنأ هللا َّلَعَل ءُهْنَع ٌرَواَجَتَف ًاريْمُم تي َتْيَنَأ اَذِإ :ُهاَتَِل لوفي
 . هْيَلَع ٌقفتم ع

 ٌلَجَر بِسوحح» : راک هللا لوسر لاق :َّلاَق ري ا

 َناَكَو َساّنلا ُظِلاَكُي ناگ هنا الإ < ءَ رَكلا ّنِ هَل ْدَجوُي ْمّلَك ءْمُكَلْبَق ناگ نم

 ٥٤/٩ )1501()1١10(. ملسمو «(5505) ٠۳١ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )۲۰۷٦(. اله /۳ يراخبلا :هجرخأ 24

 .(۳۲) (1558) ۳۳/١ ملسم :هجرخأ 2 ۹
 .(۳۱) (1555) ۳۳/١ ملسمو 5١5/5 )۳٤۸۰(« يراخبلا :هجرخلأ 9 ۰

 .(00) (1651) ۳۳/١ ملسم :هجرخأ ١٠١



 كِلذب قَحأ ُنْحَن : 36 هللا َلاَق .رِسْعُملا نَع اوُرَواَجَتَي نأ ُهَئاَمْلِغ ُرْمأَي َناَكَو ءارِسوُم

 .ملسم هاور ع اوُدَواَجت ؛ هلم

٤ a me ¢2 0 م ته سمج وو  Eهل َلاَقَق الام هللا ُهاَنآ وِداَبِع ْنِم ِدّبَعِب ىَلاَعَت هللا يتأ : لاق هنو ةفيذح نعو : م يصد ؟عو سوي  ٠387 
 َتنكَف ءَكَلاَم ينتيتآ بر اي :َلاَك «ًاثيِدَح هللا َنوُمْتْكَي اَلَو» :َلاَق ؟اًيْنَذلا يف تلمع ادام ا ل  A 2ل  Tg rوه م كك  211 oطب

 لاف .ريغملا ٌرِظْنَأَو ءِرِسوُملا ىَلَع ُرَّسْيتَأ ُتْنُكَف ءُراَوَجلا يِقْلُخ ْنِم َناَكَو ءَساّنلا ياب  0ت ص٤ هب 72 و 5 م ع ا  o 2ن 020101

 ٍدوعسم وبأو «رماع نب َةَبْقُع َلاَقَف «يِدْبَع ْنَع اوُرَواَجَت َكْنِم اذب ُقَحَأ اَنأ» : ىَلاَعَت هللا
 .ملسم هاور . ةي هللا لوسر يف ْنِم ُهاَنْعِمَس اذكه : اهو يراصنألا

 عضو وأ ءارسغم رظنآ ْنَم» :ِهكي هللا لوسر لاق :َلاَق هَط ةريره يبأ نعو_- ۴
 5 2 0 ب 58 ا ا 2 ر ور ر ت
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 . (حيحص نسح ثيدحال
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 َلاَقَق رج ألاب نري ناَرَو يِدْنِعَو «َليِواَرَسب اَنَمَواَسَك لي بنا انءاَجن َرَجَه نم "كنب
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 . ؟حيحص
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A MSهس هكا نال د  
 : نيتنثا يف الإ دسح ال» : هك هللا لوسر لاق :لاق هل دوعسم نبا نعو - ۷
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 ري مد
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 نا «ٍبكاّوكلا ربا ىلع رقلا لضم دباعلا ىَلع ملاتلا ٍلضفَر ؛ِءاَملا يف ناتيحلا
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FAVبيرغ حيحص نسح ثيدحا :لاقو )1( يذمرتلا :هجرخأ " . 
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 . ۹۸/۱۰ دوبعملا نوع .«ًاعطق هلوانتي ال ا ا لا
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 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .1َّيَلَع لص ملف ُهَدْنِع
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 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «(585) يذمرتلا :هجرخأ

  8ثيدحلا رظنا )١١858(.

 .«بيرغ نسح ثیدح)» :لاقو 2 “*هعه) يذمرتلا : هجرخأ - ٠:١5



 ا قفا... س
 الع ءًاديِع يِرْبَق اوُلَمْجَت ال» :هللكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيو هنعو- ١
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 يف وُعْدَي الجر لك هللا لور َعِمَس :َلاَق بط ٍدْيَبُع نب َةَلاَضَق نعو - 85

 لجع» :ةلكشا لوسر َلاَقَف الب بتلا ىَلَع لص ْمَلَو ءىَلاَعَت هللا ٍدجَمُي ْمَل ِهِتاَلَص

 هنا هير ٍديِمْحَتِب ْأَدئَيلَ ْمُكُدَحَأ یلص ادم :- ورْيَغِل ْوَأ - ُهَل َلاَقَف ُهاَعَد مت “اده

 دواد وُبَأ ءاور .«ءاّش اَمِبُدْعَب وُهْدَي مَ لي ّيِبّنلا ىَلَع يّلَصُي مف وُيَلَع ِءانّنلاَ
 . (حيحص نسح ثيدح) :لاقو «يذمرتلاو

 ٣ - اَنلُقَك ءاي ىبنلا َنْيَلَع جرح :َلاَق هن ةَرْجُع نب بعك ٍدمحم يبَأ نعو :

 مهلا :اوُنوُق» :َلاَق ؟َكِيَلَع يَنَصُت فيكَ ءَكِيَلَع ُمُلَسُت تيك اَمْمِلَع ذق هللا َلوُسَو ا
 ١ دواد وبأ :هجرخأ )۲۰٤۲(.

 )5١41(. دواد وبأ :هجرخأ _ ۲

 الي يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف يضاقلا ليعامسإو «(017”7) يذمرتلا :هجرخأ - ۳

 )۸٠٠١( «ىربكلا» يف يئاسنلاو .(57؟) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو«(۳۲)

 «(۹۰۹) نابح نباو ,(5الا/5) ىلعي وبأو .(05)و (06) هل ««ةليللاو مويلا لمع» يفو

 2559/١ مكاحلاو.(۳۸۲) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )۲۸۸٠٥(« يناربطلاو

 «بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نع (15578١)و )/١6571( «ناميإلا بعش» ىف ىقهيبلاو

 ٍِ 2 . بيرغ حيحص نسح ثيدحاا : يذمرتلا لاق

 نأل ؛ىسوم نب ىيحي ةياور فلاخت ال ناميلس ةياور نأ يدنع يذلا» :رجح نبا لاق

 «نيسحلا وهو ىندألا هدج ديري نأ لمتحاف ءهمسي ملو'هدج نع هيبأ نع» :لاق ىيحي

 .؟يناثلا لامتحالاب ىسوم نب ىيحي ةياور تحرصف «يلع وهو ىلعألا لمتحاو

 «يذمرتلا ىلإ هازعو )٠٠٠۷۲( يلع دنسم يف «فارشألا ةفحت» يف يزملا هدروأو

 ةفحت :رظنا .يذمرتلا ركذي ملو ( 0 اضيآ يلع. ني نيسحلا دنس يف هذروأو

 .(5115) 584/7 فارشألا

 )۳٤١۷(. يذمرتلاو )۱٤۸١(« دواد وبأ :هجرخأ 14

 .(15) (405) 15/9 ملسمو :(1) ٩٩ /۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۰



 لَك هن لوسر ىلع ةالّصلا باتك ٤-

 :ٌديجَم ٌديِوَح كلِ :َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع َتْيَلَص امك ءِدّمَحُم لآ ىَلَعو ءِدّمَحُم ىَلَع لص
 ٌديِمَح َكَنِإ «َميِهاَرْبِإ لآ ىَّلَع َتْكَراَب امك ءِدّمَحُم ٍدَّمَحُم لآ ىَلَعو ءِدَّمَحُم ىَلَع كرا ب مهلا

FA. oهوس  
 3 قمتم ل

 تام

 يف نحت لج لا ٌلوُسر اناتأ :َلاَق هيض و يردبلا ووعسم يبأ نعو - 1 16٠
 َكْيَلَع يْلَصُت نأ ىَلاَعَت هللا اَنَرَمأ :ٍدعَس نب ريشب هل َلاَقَف «هنيلض َةَداَبَع نب ٍدعَس سلجم
 3 هان ملل كت ىلع ف ھا وشر تشك دلع ىلصل تاک فا كوش
 تاک وقفت لا كمر ونكت نا لم لش للا اوُلوُق» : ي هللا ٌلوُسر لاق
 َميِهاَرْبِإ لآ ىَّلَع تْكَراَي امك ءِدَّمَحُم ٍدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو َميِهاَرُب َرْبِإ لآ ىَلَع
 .ملسم هاور .؛مُتْمِلَع ْدَق اَمَك ماسلا ديم ٌديِمَح كنا

 لکن تيك هلا نونبر ات ا رلاف د لاق  یرع اسلا ویی يبأ نعو ۷
 ىَلَع َتْيِّلَص اَمُك ورو 0 َلَعَو ءيَحُم ىَلَع لص هللا :اوُنوُق» :َلاَق ؟َكْيَلَع
 َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع عر ِهِجاَوْرَأ ىَلَعَو ءركش ىلع ةراكز يوازن لآ

® ® 

 .(10) (500) ۱٦/۲ ملسم :هجرخأ _-

 ١0 - يراخبلا :هجرخأ ٤/۳۳۹۹( ۱۷۸(« ملسمو 15/5 )٤۰۷( )18(.





 راڪذألا باتك -۵

 راكذألا باتك ٥-

 هيلع ٌتَحلاَو رّكّذلا لضف باب 4

 نیلا : ىَلاَعَت لاقو ٥«< .ن رو 4د هللا کوچ :ىَلاَعَت هللا لاق
 رجلا وذو ةو ارت كيفك ىف کیر رکو : ىَلاَعَت لاقو ۲(۰: 4کآ
 :ىّلاَعَت لاقو «[,.0 :فاّرعألا] © َنيِلِفَعْلا نم نكت الو ٍلاَصآْلاَو ٌودْعلِب ٍلوَقْلا نم

 َتييلَسمْلا له :ىَلاَعَت لاقو «... .ى : يرو نحل لعل ارك هلآ اوركذأو»
 هلأ دع تركت اريد هَل هرڪو : ىَلاَعَت هلْوَق ى . ٠١[. ٠ :باّرحألا] 4 ِتكلسمْلَ

 و هلأ أورد أوُنَماء نبذل ا لاک لاقو «[عمم :باّرحألا] «ًميِظَع ارجل ًهرْفْعَم

 رک بابلا يف تايآلاو .ةيآلا 41١-45[ :باّرحألا] © اًليِصأَ کب ةوحيسو اک

 :ةفولعت

 ىَلَع ٍناَتَميِفَح ِناَتَمِلَك» : ا هللا لويس لاق : لاق هني ةريره يبا نعو 64

 للا َناَحْبُس وِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس :ِنْمْحَّرلا ىَلِإ ِناَكبيِبَح ءِناّريِملا يف ِناَئَليِقَت «ٍِناَصَللا

 ٌدْمَحلاَو ؛هللا َناَحْلَس :َلوُقَأ نأل» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هلو هنعو - ۹

 .ملسم هاور .«ُسْمّشلا ِهْيَلَع ْتَمَّلَط ام ّيَنإ بح ٌرَبكأ او هللا لإ هلإ اَلَو ؛لل

 ١6 س

 هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ هلِإ ال لاق ْنَم» :َلاَق چ هللا لوُسر نأ :هنعو ١١ 2-2 <” ي هد o شب ر hi or ا ها ر ر 0
 9 ِرْشَع َلْدَع هَل تنا ورم ةو موَي يف ءٌريِدَق ِءْيَش ّلُك ىَلَع َوُهَو ؛ُدْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا هَل

 ١8 ملسمو «(1507) ۱۰۷/۸ يراخبلا :هجرخأ ۸/ ۷۰ )۲۹۹٤( )081.

  4ملسم :هجرخأ ۸/ ۷۰ )۲۹۹۵( )۳۲(.

 ١4٠١ - يراخبلا :هجرخأ ٤/ ۳۲۹۳( ۱١۳( ملسمو :(1400) ۱۰۷ /۸و ۸/ 1٩ )۲۹۹۱( )۲۸(.



 سل ا كا :يسْنُب ی كي

 تتاک ْنِإَو (ةاَياَطَح ٌتَطَح قَّرَم هم وي ىف وِدَمَحِبَو ل لاق ْنَم١ :لاقو
4 

 3 222 و

 قفتم .«رخبلا بز لثم

 إ َهَلِإ ال لاَ ْنَم» :َلاَك لي بسلا نع هلط يراصنألا بويأ يبأ نعو - ١

 َرْشَع ريق ءن نك ل ىلع وَ انحلال كلل 3 ك

 ىلإ مالكلا e اأ» : لک هللا ٌلوسر َلاَق : لاك هل رد يبا نعو 2-5

 ١ .ملسم هاور .وِْمَحِبَو للا َناَحْبْس :وللا ىَلِإ مالكلا حا َّنإ كو هللا

 ٌرظَش ٌروُهظلا» : ايب هللا لوسر َلاَق :َلاَ هلو يرعشألا كلام ىبأ نعو 2-4

 َنَْي ام  ًالْمَت وأ ناال ه ٌدْمَحَلاَو وللا َناَحْبْسَو «َناَريِملا ًالْمَت ل دخلا «ناميإلا

 . ملسم هاور ."ضْرألاَو َتاَوُمَّسلا

 فک شا لوس ىَلِإ ٌئباَرغأ َءاَج :َلاَق هلو صاقو يبأ E عود

 رباه هلا هَل كير ال ُهَدْحَو هلا اِّ إ ةلإ ال كه :َلاَق ٠ ُهلوُقَأ ًاماَلُك يِيْمَّلَع :َلاَقَف

 زيَملا ناب الإ ةف الو لوح الو ؛َنيمِلاَعلا بر وللا َناَحْبْسَو ءاريثك هل ٌدْمَحْلاَو اريك

 (يِنْمَحْراَو «يِل ٌرِفْغا َمُهّللا :لق» :َلاَق ؟يِل اَمَف ءيّبَرِل ِءالڙهف :َلاَق «ميكحلا

 . !يِنُقُرْراَو « ينِدُْهاَو

HEهلك رفا لوسر ناك :َلاَق هنييط و نابوث نعو -  Nَرَفْغَتْسا ۾ هدام  

 ليق «ماَرْكإلاَو لالَجلا اداب َتْكَراَبَت ماسلا َكْنيَو اللا َتْنأ َمُهَكل» :َلاَقَو اتال

 ا :لوقي لاف ؟راه سالا تنك 2 تدخلا اور دعأ و ٌيِعاَرْوألِل

 . ملسم هاور . هللا ٌرِفَْعَتْسْأ

2: 

  - 0١يراخبلا :هجرخأ ٠١5/8 )1٤۰٤(« ملسمو 594/4 )5591( )70(.

  ۲ملسم :هجرخأ- ۸/ 86 )۲۷۳۱( )80(.

 .(56) ثيدحلا رظنا - ۳

 ٤ -_ ملسم :هجرخأ ۸/ ۷۰ )5795( )۳۳(.

 ٥ ملسم :هجرخأ. ۲/ 95 )041( )5"1(.



 راكذألا باتك -0

OS AEEٍةاَلَّصلا َنِم ّعَرَف اَذِإ ناك ال هللا لوسر  
 لَك ىَلَع َّوُهَو محلا د هلو كْلَملا هَل ءُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا الإ َهلإ ال١ :َلاَق ءَمَّلَسَو ت ه 74 تاه دس ركز E 2-0 راق

 ٌدَجلا اد ''”ُعَْنَي الو ءَتْعَتَم اَمِل َيِطْعُم الو ءَتْيطْعَأ اَمِل َعِناَم ال َمُهّللا ٌريِدَك ِءْيَش

 1 0 والف لك ريد لوق ناك هنأ ا رتل هيلا ليغ نعود 110 ١
 E 0 20و وي م

 0 دق ِءْيَش لك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحلا ُهَلَو ُكّلُملا هل هل ٌكيرَش
 وكر و هب

 ال

eماتا 9 لضقلا لَو ُةَمْعلا هل هايل الإ دعت الو هللا  

 َناَكَو : ِرْيَُولا ُْبا َلاَك «َنوُرِفاَكلا َهِرَك ْوَلَو َنيّدلا ُهَل َنيِصِلْخُم هللا ا

 .ملسم هاور .ةاَلَص لک رد نهب َلْلَهُي ایپ هللا لوس

 :اولاقف ی مثلا لوسر اؤ دا َنيِرِجاَهُملا َءارَمُف َّنأ : 4ط ةريره يبأ نعو--۸

 نوُموصَيَ (يَّلَصُن امك ¿ن E «ٍميِقُملا ٍِْلاَو :نلخلا ِتاَجَرَّدلاِ روثدلا لها َبَمَّذ

 : ودر نوفا و نورتو نو ءلاَرُمَأ ْنِم لصق ْمُهَلَو ءموصَن اَمُك

 نوُكَي الو ْمُكَدْعَب ْنَم وپ َنوُقِبْسَتَو ْمُكَفَبَس ْنَم وب َنوُكِرْذَن اعيش اي مكمل الا :َلاَقَف

 لاق“ :هللا لويهر ان ىلع ف واتا فتم ام لغم َعَنَص م ا معدي لكلا دع د

 يوارلا حلاص وُبَأ لاق «َنيِئالَتَو اال ٍةاَلَص لَك فْلَخ َنوُرّبَكُتَو «َنوُدَمْحَتَو َنوُحْبَسُنا
 هللاو لل ٌدْمَحِلاَو للا ناَحْبُس :لوقي :َلاَ َنِسِرْكو فيك ْنَع ليس اّمَل «ةريره يبأ نع

 ا هل مل م

 وے

 .ِْيَلَع فتم . َنيِئالَثَو االت هلک رھن نوک نك

 ا n د ع ص ے2 عال د 7 .٠
 حوس :اولاقف E هللا لوسر ىلإ َنيرجاهملا ءارقف عجرف :هتياور يف ملسم دازو

 هيتؤُب هللا لصق َكِلَذ» : ةي هللا ُلوُسَر َلاَقَق ؟ُهَلْثِم اوُلَعَمَم اَنْلَعَك اَمب ٍلاَوْمألا لَهَا اَنئاَوْخِإ

 . (ُءاَشَي ْنَم

 ور .٠ 2 و 4

 .ريثكلا لاملا :ّوهَو  ةثلثملا ءاثلا ناكسإو لادلا حتفب  رثد عمج ؛روثذلا»

 ١١5 يراخبلا :هجرخأ 8/5770( 4١(, ملسمو ۲/ ٩٩ )097( )۱۳۷(

  17ملسم :هجرخأ ٩1/۲ )045( )۱۳۹(.

  _ ۸يراخبلا :هجرخأ ١/۸٤۳( ۲۱۳(« ملسمو ٩۷/۲ )046( )۱٤١(.

 )١( ةياهنلا .هانغ كنم ىنغلا اذ عفني ال يأ :دجلا كنم دجلا اذ عفني الو ۱/۲٤٤.



 قدا
 الن ةاَلَص لگ رب يف هللا َحّبَس ْنَم» :َلاَق لكك هللا لوسر نع ءهنعو 7 618

 إ هلإ ال :ةئيلا َماَمَت لاقو «َنيِئاَكَنَو ًاثالت هللا ربو «َنيِئاَكَتَو ًاثالئ هللا َدِمححو «َنيِئالَتَو

 َرِفَغ ءٌريِدَق ِءْيَش لَك ىَلَع َوْهَو ُدْمَحلا لَو ُكْلُملا هَل دي

 .ملسم ه هاور . (ِرْحَبلا ِدَبَر َلْثِم ْتَناَك ناوه هاَياَطَح

 ال "7ٌتابّقَعُم» :َلاَق لک هللا لوسر نع «هط هرجع نب بعك نعو _-- ٠

 ٌتالَثَو ةَحِيِبْسَت َنوثالٿَو ثالث : : َةَبوُتُك م ِةاَلَص لگ َرْبُد  َنُهْلِعاَف وا - ٌىَوَلِباَك ببب بیخی

 7 هاور . (ًةَريبكت نوثالثو عبرا ةديمحَت نوثالتو

 ِتاَوَلَّصلا َربُد ْدّوَعَتي ناگ ي هللا لوسر نأ : هذ صاقو يبا نب دعس نعو 60١
 - هو ° 0 0 8 0 ت ب ٠ ۹ ا

 ىلإ ُدَرَأ ْنأ ْنِم كب ُدوُعْأَو (ٍلْحْبلاَو ٍنْبُجلا َنِم كب ٌدوعأ ين ّمُهْللا» :ِتاَمِلَكلا ءالُؤهِب
 يراخبلا هاور .هِرْبَملا ةف ْنِم كب ُدوُعَأَو ايدل ةف ْنِم كب دوعاو «ِرُمُعلا ٍلّدْرَأ

 ينإ للا ا لك :لاقو « هديب لخأ دنع هللا لوجو نأ : : هبط داعم نعو -_- ۲

 2 ا تو
 ىَلَع يِئِعَأ َمُهّنلا ل وُقَت ةاَلَص لك ٍرْبُد يف ف َّنَعَدَت ال ُداَعُم اي د كيِصوأ» :َلاَقَف (َكّبِحأل

K 2.هرم 7 لكامل  
 . حيحص دانسإب دواد 5 هاور . ؛َكَتداَبِع نسحو ‹«كركشو «كركذ

 ٌذِعَتْسَيَلَك ْمُكَدَحَأ دهس اًذإ» :َلاَق هك للا َلوُسر نأ : هل ةريره بأ نعو 7

 ْنِمَو «رْبَقلا ٍباَذَع ْنِمَو منهج ٍباَذَع ْنِم كب دوعا ينإ ّمُهّللا :لوقي عبرا ْنِم داپ

 . ملسم هاور . «لاًجدلا حيسَملا ةن رش ْنِمَو تاَمَمْلاَو اًيْحَملا ةف

 ْنِم ُنوُكَي ٍةاَلَّصلا ىَلِإ َماَق اإ 0 هللا ُلوُسَ ناگ :َلاَك هذ يلع نعو - 4

a Ce 

5 

 تورس اَعَو تا تُم ام ْرفْغا ملل : ميِلْسنلاَو دمت دلا َنْيَب لومي اَم رخآ

  ۹ملسم :هجرخأ- ٩۹۸/۲ )091( )۱٤٩(.

 ١ ملسم :هجرخآ 98/7 )٥۹٩( )۱٤٤(.

  1يراخبلا :هجرخأ- ٤/۲۷ )۲۸۲۲(.

 .(785) ثيدحلا رظنا _ ۲

 .(۱۲۸) (9۸۸) ٩۳ /۲ ملسم :هجرخأ _ ۳

 .(۲۰۱) (۷۷۱) ۱۸٩ /۲ ملسم :هجرخأ _ ٤

 ةرم لعفت اهنأل تابقعم تيمس :ميشهلا وبأ لاقو .ةالصلا باقعأ لعفت تاحيبست :تابقعم )١(

 AY /Y يوونلا حرش . ىرخأ دعب



 هلإ ال َرْخّوَملا َتْنَأَو ْمُدَقَمْلا تنا «يئِم ِهِب مَلْغا َتْنأ اَمَو ءُتْقَرْسأ اَمَو ءٌتْنَلْعأ اَمَو والو

 .ملسم هاوز .هَّتْنا الإ

 ِهِعوُكَر يف َلوُقَي ۽ نأ ريك 44 يبدلا ناگ :تلاق ايو ةشئاع نعو 6

 ع قفتم «يل ٌرِفَْغا هللا ٌكِدْمَحِبو ابر هللا َكَناَحْبْس» :ودوجسَو
 ي يو غ . وور خو اک ا ا 8

 سودق حوس :ودوجسَو ٍهِعوكَر يف لوقي ناگ يي هللا لوسر نأ :اهنعو 5
 . ملسم هاور .«حوُرلاَو ٍةَكِئاَلَملا ّبَر

 هيِف اوُمظَعَف عوكرلا اَمأَك» :َلاَق ب هللا لوسر نأ : او سابع نبا نعو - ۷ لسا ب واع نأ

 . ملسم هاور .1ْمُكَل باَجَتْسُي نا ''0ٌنِمَقَق ٠ ِءاَعّدلا يف اوُدِهَتْجاَ دوجسلا اّمأَو دك ّبّرلا

 ْنِم ٌدْبَعلا نوي اَم ُبَرْكأ» :َلاَق ا هللا لوسر نأ : هنيظ ةريره يبأ نعو - 6
 ےل هيل
 . ملسم هاور . «َءاَعّدلا اوریا ٌدِجاَس وهو هبر

Eُهّلُك يِبْنَد يل ُرِفْغا َمُهّللا» :ودوجس يف لومي ناگ كو هللا وسر نأ : 

Esملسم ه هاور .(هَرِصَو هيِزاَلَعَو هرخآو ُهَلَوَأَو لجو . 

 اذإف ءُتْسَّسَحَتَم ءةَلْيَل تاد فا بسلا ٌتْدَقَتْفا :تلاق ءو ةشئاع نعو _- ٠

 ٌتَعَقَوَف :قياور يفو «تنأ لإ هلإ ا َكِدْمَحِبَو َكَئاَحْبَس» 011 ا وأ ٌعكاد ر

 ذو يّنإ مُهّللا» : لوفي هو ناَتَيوصْنَم امه ٍدِجحْسَملا يف ّوُهَو هْيَمَدَق نب ىَلَع يِدَي

 َكْيَلَع ًءاَنَت يِصخأ ال كنم َكب ُدوُعأو َكِتَيوُقُع ْنِم َكِتاَكاَعمِبَو ءَكِطَخَس ْنِم اضرب
4 

 . ملسم هاور .؛َكِسْنَن ىَلَع تين اَمُك كنا

 ا

o01 

 ٥ _ ملسمو «(۸۱۷) ۲۰۷/۱ يراخبلا :هجرخأ ٩۰/۲ )٤۸٤( )۲۱۷(.

  _ 0ملسم :هجرخأ ۵۱/۲ )٤۸۷( )۲۲۳(.

  - ۷ملسم :هجرخأ ٤۸/۲ )٤۷۹( )۲۰۷(.

 .)10( (EAT) 44/۲ ملسم :هجرخأ _-- ۸

  _- ۹ملسم :هجرخآ ۲/ ٥۰ )٤۸۳( )۲۱۹(.

 .(۲۲۲) (145)و (۲۲۱) )٤۸٥( ۵۱/۲ ملسم :هجرخأ _- ۰

 )١( ةياهنلا .ريدج وأ قيلخ اهرسكو ميملا حتفب :نمق ١١١/١ .

 ) )۲ديكوت هيفو «هريثكو هليلق يأ اهلوأ رسكب وه» 6 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق

 .«ضعب نع اهضعب ىنغأ نإو «هظافلأ ريثكتو ءاعدلا
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 0 لكي هللا لوس دبع انك : لاق هبط و صاقو يبأ نب دعس نعو 1

 ال ا عل م يکي نآ ْمُكَدَحَأ ٌرجعيأ»
7 

 0 طب وأ وَئَسَح فلا ُهَل ُبَتْكُيَف ةَحيِبْسَت هي حسي :َلاَق ؟ِةَئَسَع فلأ ُبِيْكَي
 . ملسم هأور . 1ِةَئيِطَخ

 O :يناقّربلا َلاَك طَحُي ْوَأ» :ملسم باتك يف َرُه اذك :يدْيَمحلا َلاَق

 ١ 3 ساو سس م 3
 (؛طحيو» :اولاقف ِهَدهج نم ملسم هاور يذلا ىسوم نع «ناطقلا ىيحيو «ةناَوع وبأو

 . لأ ريغب
 ْنِم ىَماَلُس لك ىَلَع ٌحبْصُي» :َلاَق لكي هللا لوسر نأ : هط رذ يبأ نعو - 5

 2ر ر . ES gS همت عر ر 2 2ے م 4
 لكو «ةَقَدَص ٍةليِلْهَت لُكَو «ةَفَدَص ٍةَديمْحَت لكو «ٌةفَدَص ةحيبْسَت لكف :ةق ٌةَقَدَص ْمُكِدَحَأ

 res 6© ها م a 5 0 و ت 2 o2 a ت 4
 كلذ ْنِم ئزُجيَو .ةقدَص ركنملا نَع هنو .ةقدص يفوامَملاب رمو ‹ةقدص ةريبكت

 0 2 or ر

 . ملسم هاور «ىَحْضلا َّنِم اَمُهَعكَرَي ناكر

 5 - تاس ے هَ ع 5 هيام 1
 د 5 ري دوا ١ م“

 ُنيبَتلا لاق م :تلاق E i يلا 08 لَ ِتْلِ امد 8 لاج

 مْوَبلا ذنُم ِتْلُق امي َنِرُو ْوَل ءٍتاّرَم كالت ٍتاَمِلَك َعَبْرأ ِكَدْعَب ٌتْلُق ْدَقَل» :هلك
 .«هتاَمِلَك َداَدِمَو (ِهِشْرَع ةَنْزَو ِهِيْفَت اًضِرَو هِقْلَخ دد ِوِدَمَحِبَو هللا ناخب س : ّنُهْتنَرَوَل

 .o ذيع يو سهلا ES 7 و 1
 ةنز هللا ناحيس ‹«هسفن اضر هللا ناحبس قل د ٌدَدَع هللا ناخشا :هل ةياور ىفو

 .(هتاَمِلَك َداَدِم هللا َناَحْبُس ءِوِشْرَع
 ؟ َناَحِبْس ِ؛ِهِقْلَك َدَدَع هللا َناَحِبُس ؟اَهَيِلوُقَت ٍتاَمِلَك ِكُمّلَعَأ الأ» :يذمرتلا ةياور يفو ت

 a مرو 2 o MIT ے2 د و 2 ع د
 ‹«هسفن اًضر هللا ناحبس سفن اصر هللا ناَحّبَس ِهِقْلَخ َدَدَع هللا ّناَحِبْس ‹هقلخ َدَدَع هللا

 ١  7ملسم :هجرخأ ۷۱/۸ )۲۹۹۸( )۳۷(.

  ۲ثيدحلا رظنا- )١١8(.

  _ ۳يذمرتلاو ء(۷۹) (؟1/507) ۸۳ /۸ ملسم :هجرخأ )70080(.

 .(۱۵) 1/١ نيحيحصلا نيب ب عمجلا قلد



 راڪذألا باتك -0

 هنر هللا َناَحْبُس وشرع هنر هللا َناَحْبُس وشرع ةت هللا َناَحْبُس ءوِسْفَن اصر هللا َناَحْبُس
 .هتاَمِلَك َداَدِم هللا َناَحْبس ههِتاَمِلَك دادم هللا َناَحْبس ههِتاَمِلَك َداَدِم هللا نايس وشر :

 ُرُكْذَي يِذَّلا ُّلَكَم» :َلاَق لكي بنلا نع ءب يرعشألا ىسوم يبا نعو - ٤

 .يراخبلا هاور . ِتّيَملاَو حلا لكم ُهُرُكْذَي ال يِذّلاَو هير

 يف هللا ُرَكْذُي ال يِذَّلا ِتْيَبلاَو ءديِف هللا ُرَكْذُي يِذَّلا ِتْيَبلا ُلَتَم» :َلاَقَك ملسم هاورو
 .؛ِتّيَملاو ّيمَحلا لَم

 َدْنِع انأ : ىَناَعَت هللا لوقي» : َلاَك ال هللا لوسر نأ : هذ ةريره يبأ نعو 2 ٥

 ينركد ناو «يِسْفَت يف ُهْرَكَد ويت يف ينرگَد ناف « يترك اذِإ ُهَمَم اَنأَو .يب يدع نط
 ا ع

ITاي ؟َنوُدُرَفُملا اَمَو :اولاق «َنوُدّرَفُملا َقَبَس» : ل هللا وسر لاق  

 . ملسم هاور 008 ًاريثك 1 نوُركاَّذلا» :َلاَق هللا لوسر

 :ٌروُهمجلا هَل اَق يِذَّنا ٌروُهشملاو اهفيفختو ِءارلا ديدشتب «َنوُدرَفَملا» : يوُرَو
 .ُديِدْشَتلا

 لإ ا :ِرَّْذلا لصف :ٌلوقي اي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق ههل رباج نعو - ۷
0 

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .«هللا الإ
fےک 5 - 5 م ياي  

 ارش نإ هللا لوسر اي :َلاَق الجر نأ : يلو رسب نب هللا دبع نعو 2
A f + e ۲ 0ركذ ْنِم ًابطَر َكناَسِل لاري ال» :َلاَق هب ُتِبَّسَتَأ ءيَسِ يري يلع ْتَرْثَك ْدَق مالشإلا 0 م 0 موش ت  

 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور . هللا

 .ودمحبو هللا ناحبس :َلاَق نم» :َلاَق ديك يبنلا نع ١ هاو رباج نعو ١4

092 ° 
 . (نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور . نجلا ىف لحن هل تسر

 ٤ -_ يراخبلا :هجرخأ 1٤۰۷( ۱۰۷/۸(« ملسمو ۱۸۸/۲ )۷۷۹( )۲۱۱(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١51/4 )۷٤۰٥(« ملسمو ٩۲/۸ )۲٣۷۵( )۲(.

 ٦ _ ملسم :هجرخأ 1۳/۸ )15195( )5(.

 .«بيرغ نسح ثیدح» :لاقو «(۳۳۸۳) يذمرتلاو «(۳۸۰۰) هجام نبا :هجرخأ _ ۷

 . بیرغ نسح ثیدح» :لاقو «(۳۳۷۵) يذمرتلاو «(۳۷۹۳) هجام نبا :هجرخأ _ ٨۸

 .("1470)و ("14714) يذمرتلا :هجرخأ - ٩۹
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 يِرْأ لل ميهار بْ :هلك هللا لوسر لاق + لاق رح ورحت خيا نمو

 ُةَبْذَع هقبْرتلا هبط نجلا نأ مريخ آو ماسلا يتم كَم ءىرْقأ ُدَمَحَم اَي :َلاَقَف «يب

 لاو هللا لإ هلإ الو فش ٌدْمَحلاَو ىلا َناَحِبَس :اًهَساَرِغ أو ناف 5 املا

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .هٌرَبْكأ

 ٍرْبَكِب گیتا الا» : اک هللا لوُسر َلاَق :َلاَق هل > ءادردلا ئبأ ننعو.- ١5١

 ٍبَمذلا ِقاَقْنِإ ْنِم ْمُكَل ريو ْمُكَتاَجَرَد يف اًَهِعَفْرأو مكب دنع اًماَكْرأو «ْمگلامغا

 : اولا «؟ْمُكَقاَتْعأ اوُب ٍرْضَيَو ْمُهَقاَنْعَأ اوُبِرْضَتَ تق ْمُكَوُدَع اوَقْلَت نأ ْنِم ْمُكَل رْيَحَو َقَّضِفلاَو

 هدانسإ» :هللا دبع وُّبَأ مكاحلا َلاَق ءيذمرتلا هاور .«ىَناَعَت هللا ركذ» :َلاَق ءىَلَب

 ٍةأرما ىَلَع اک هللا ٍلوُسر َّعَم لخد هنأ و صاقو يبا نب دعس نعو - 11

 وأ  اَذَه ْنِم ِكْيَلَع ُرَسْبأ وه امب ربح :َلاَقَ وپ حبست ةق ا
 يف ّقَلَح اَم َدَدَع هللا َناَحْبّسو ِءاَمَّسلا يف َقّلَح ام اَم َدَدَع هللا َناَحْبس» :َلاَقَف «- لصف

 لثم ربك هللاو < ٌقِلاَح وه ام دَدَع هللا َناَحِبْسو َكِلَّذ نيب ام اَم َدَدَع هللا ناَحْبَسو ء«ٍضْرألا

 لِ للاب ال َةَوُق اَلَو لوح الو ءَكِلَذ لم هللا الإ هَل الو ؛َكِيَذ َلْئِم هش ٌُدْمَحلاو ءَكَِد
 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .َكِلَذ

 نورت ىلع للا ا a ٌلوسر يل َلاَق

 . ِهْيَلَع قفتم «هللاب ةو الد

2 9 

 : َلاَق هي ىسوم يبأ نعو - ۳
 :َلاَق هللا ٌلوسر اي ىلب :تلقف ؛؟ةّنَجلا روك

 ًاعجطضمو ًادعاق وأ ًامئاق ىَناَعَت هللا ركذ باب ٥

 E لع دن نارقتا الا اضيئاعو اينو ااتطكو

 يلوُأَل تيل رال ليلا ٍفَكَيْخاَو ٍضرأْلاَو تولا نل ف تلا 00 هللا َلاَق
٣4 

ll ى عمم 114 
 ۱۹۰-۱۹۱[۰ :ناّرمِع لآ] 4َمِهبوُنَج َلَعَو ادوعقو املیق هلأ َن ردد دلا لالا

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو 51477(«2) يذمرتلا :هجرخأ- ٠

  _ 0١مكاحلاو (۳۳۷۷) يذمرتلاو «(۳۷۹۰) هجام نبا :هجرخأ ٤٩1/۱ .

 نأ ىلع «بيرغ نسح تیدحف + لاقو ((۳61۸) يذمرتلاو ((0+16) دواد وبا هجرخأ 14
 ٠ . فيعض هدانسإ

  ۳يراخبلا :هجرخأ _س 1٤۰۹( ۱۰۸/۸(« ملسمو ۸/۷٤ )۲۷۰٤( )٤۷(.



 .C447 راكذألا باتڪ -0

 .هِناَّيْخَأ لَك ىَلَع هللا ُرْكْذَي لكي هللا لوسر ناک :تلاق ءار ةشئاع نعو 45

 ٠ .ملسم ةاور

 ُهَلْمأ ىتأ اَذإ ْمُكَدَحَأ نأ ؤل» :َلاَق اڳ ٌيبنلا نع هڪ سابع نبا نعو 6
 دلو اَمُهَنيَب َيِضْقَك ءاَنتقَرَر اَم َناطْيَّشلا ٍبَْجَو َناطْيشلا انج َمُهّللا .هللا مشب :َلاَق

 هظاقيتساو هموت َدَّنِع هلوقي اَم باب 7

 شارف ىلإ ىَوأ اّذِإ لك هللا لوسر ناگ :الاق يڪ رذ يبأو ةَميَذُح نع 5

 ام دعي انايخأ يِدَلا ه دُمحلا» :َلاَق َطَقِيَبْسا اَذِإَو «ٌتومأَو أ هللا كساب : لاق

 . يراخبلا هاور .هُروُْنلا هْيَلِإو اتتامأ

 ركذلا َقَّدِح لضف باب -۷

 رذع ريغل اهتقرافم نع يهنلاو اهتمزالم ىلإ بدنلاو

 اب منك تردي لا مع َكَسنَع ريشا : ىَلاَعَت هللا َلاَ
 ٠[؟8 :فهكلا] ع اتع دعت الو

 ٌةَكِئالَم ىَلاَعَت و َّنِإ» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيل ةريره يبأ نعو - ۷
 : اًوَداَنَت هڪ هللا َنوُرُكْذَي ًاَمْوَق اوُدَجَو اذإف ءرْكّذلا لها َنوُسِمَتْلَي ٍقُرّلا يف َنوُقوُظَي

 كا و ر قلاش املا املا ىلإ جاب ميت رشي اح ىلإ اوبل
 َكَنوُدَمْحَيَو ءَكَنوُرُبَكُيو ءَكَتوُحبَسُي :نولوقي :َلاَث ؟يداَبع ٌلوقي ام :-
 ْوَل َفْيَك :ٌلوقيف .َكْوَأَر اَم لاو ال :َنولوقيف ؟يِنْوَأَر لَه :لوقيف ءَكَنوُدُجَمُيو

 َكَل ٌرثْكأو ءاديجُمت َكَل َّدَسَآَو ٌهَئاَبِع َكَل َّدَسَآ اوئاگ وار ْؤَل :َنوُلوُقي :َلاَق !؟ينْؤأَر
 لهو :لوقي :َلاَق .ًدّنجلا َكَئوُلأْسَي :َنوُلوُقي :َلاَق ؟َنولأْسَي اذامف :ُلوُقيَق . ًاحيبْسَت

 :َلاَك ؟اًمْوَأَر وَ فيكك :لوقي :َلاَق .اَمْوَأَر ام بَ اي هللاو ال :نولوقي :َلاَك ؟اهْؤَأَر

 ريم م 2 2 رش سام د

 ,ههجو نودي ّيشلاو ةودفل

 ا

 .(۱۱۷) (۳۷۳) ۱۹٤/۱ ملسم :هجرخأ _ ‰4

 . ًاقلعم (1۳۳) بيقع ١77/١ يراخبلا هركذو
 ١98/5 )1574( )١١15(. ملسمو 58/١ )۱٤١(« يراخبلا :هجرخأ 06

 .رذ يبأ نع (1775) 88/4و «ةفيذح نع )1۳١١( 85/8 يراخبلا :هجرخأ _- ٠

 .(506) (5549) 58/8 ملسمو .(5104) ۱۰۷/۸ يراخبلا : هجرخأ - ۷
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 .ةَبغَر ايف َمغأو ءًابلط اهل شاو ءًاصْرِح اَْيَلع دا اوُناك امار مهنا وَ :نولوقي

 ؟اَهُوُأَر َلَمَو :لوقيف :َلاَق ؛ِراَنلا َنِم َنوُدّوَعَتَي :نولوقي :َلاَك ؟َنوُذَوَعَتَي مَ :َلاَق

 اَهوأَر ول :نولوقي :َلاَق !؟اًهْوأَر ْوَل َفْيَك :ٌلوقيف .اَهْوُأَر ام لاو ال :نولوقي :َلاَق
 تے ق

 E يآ ْمُكُدهْعَأت :ٌلوقيف :َلاَك .ةَاَحَم اًهَل َّدَّسأو ءًاراَرِف اَهْنِم دشا اوناك

 م: : لاق (ةَجاحِل َءاَج امنا ؛ يهني َسْيَل ناف مهيِف :َةَكِئاَلَملا َنِم كلم لوقت :َلاَق

 .ُيَلَع قفتم .' (مُهَسِيِلَج قش : هل الخلا

 رايس ةَكياَلَم شل نإ» : لاق ةا ئيبنلا نع ۰ هنو ل

 ووك م دور
 ٌفحَو هْمُهَمَم اوُدَعَك رك ويف ًاسِلْجَم اوُدَجَو انف ءِرْكَذلا َسِلاَجَم نوبي الضف

 اوُجَرَع وَرَ اًدإف ءاّيْنِّدلا ءامكلا َنْيَبَو ْمُهَنْيَب ام اوُؤَلْمَي ىَّنَح ْمِهِيَحِيْجأِ ًاضني هش
 ْنِم اًنْثِج : َنوُلوُقيَ ؟مُتلج يآ نِ : ملأ َوُهَو نو هللا ْمُهَلَأْسَيُف ءءاَمَّسلا ىلإ اوُدَعَصَو ر, هوك وس ا 5 لع رج

 كنود كلل .كتوُرّبكُيو ٌكَنوُحُِيَسَي بسی : :ضزألا يف َكَل ابي ِدْنِع

 ؟يَِنَج اار ْلَمَو :َلاَق .َكَتَّنَج َكَنوُلأْسَي :اولاق .؟ينولاس اذاَمَو :َلاَق .َكَنوُلأَسَيَو

 ميو :َلاَق .َكنوريجتسيو :اولاق !؟يقْنج اذار ول تكف ر يآ ءال :اولاق

 َفْيَكَف :َلاَق ءال :اولاق ؟يرات اْوأَر ْلَمَو :َلاَك .ّبَر اي كرات ْنِم :اولاق ؟يِنوُريِجَتْسَي

 EE اَم ْمُهُتْيَطْعَأَو ْمُهَل قل ْمُهَل ُتْرَمَع ْدَق :ٌلوقيف ؟كنوَرِفْغَتْسَيَو : اولاق !؟يرات اار ل

 e ا کھ

 ر

4 
. 
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 ؛ٌةَئيِكَّسلا ْمُهْيَلَع ْتَلَوَتَو ُةَمْحّرلا ْمُهَتيِشَعَو ٌةَكِئالَملا ُمُهْنَمَح الإ ع هللا َنوُركْذَي

 . ملسم هاور .(هَدْنِع ُنَميِف هللا

 .(۳۹) (۲۷۰۰) 07/8 ملسم :هجرخأ -4

 )١( ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق ١154/4: ًالضف امأو «ضرألا يف نوحايس :ةرايس» :
 ءافلا مضب :ةيناثلاو .داضلاو ءافلا مضب اهرهشأو اهحجرأ :اهدحأ هجوأ ىلع هوطبضف

 داضلاو ءافلا مضب «لضف :ةعبارلاو .داضلا ناكسإو ءافلا حتفب :ةثلاثلاو ءداضلا ناكسإو

 لاق .لضاف عمج :دملاب ءءالضف :ةسماخلاو .فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع ماللا عفرو

 نيبترملا نم مهريغو ةظفحلا ىلع نودئاز ةكئالم مهنأ :تاياورلا عيمج ىلع هانعم :ءاملعلا

 «ركذلا قلح مهدوصقم امنإو «مهل ةفيظو ال ةرايسلا ءالؤهف «قئالخلا عم .



 E7 راكذألا باتڪ ا
 کد ببي ب ب بي --ِهبإياا-حيبببسسسسساااالالالاللللساا

 ساخر امني للي هللا لوسر نأ : ه6 فوع نب ثراحلا ٍدقاو يبأ نعو - 5

 بمد فای هللا ٍلوُسر ىَلِإ ناتا َلَبْأ ِرَمَت ُهَنالَث َلَبقأ ذإ عع بانلاو ءِدِجْسَملا يف

 ءاًهيف َسّلَجَف ٍةَقْلَحلا يف ةجْرُف ىأَرَق امُهُدَحَأ اًمأف . ل هللا لوسر ىَلَع اَمَقَوَف ؛دجاو

 : لاق ولك هللا ُلوُسَر ّعَرَف اّمَلَف . ًابهاذ َرَبْدأف ُتلاَّلا اّمأو مهمل َسَلَجَم ٌرخآلا ماو
 هوو ر

 رخآلا اّمآَو .ِْيَلِإ هللا هاوآف شا ىَلِإ ىَوْأَك ْمُهدَحَأ مَآ :ةَناَكَّتلا ِرَمَلا نع مكرر الا

 . ِهْيَلَع فتم . نع هللا ٌضَرْعَأَ «َضَرْعَأَك نَخآلا اًمأو هم هللا اًيحَتْساَف ايحتساف

 ؟كاذ ا لاقل ا ؟خحتلجأ ا م :َّلاَقَك ءِدِجْسَملا

 يل يي تمدح ةلع لأ لک لا لوس نم ارت

 ؛مالْسإلل اًناَدَه ام ىَلَع ُهدَمْحَنَو هللا ُرُكْذَن اَنْسَلَج :اولاق ؛؟مُكَسْلْجأ اَم» :َلاَقَك و ِهباَحْصْأ

 ام شاو :اولاق «؟َكاَذ الإ كَل ام هللآ» : لاق . 2 مَ

 مب يِهاَبْي هلل م نت ةه كليخشا م یا انا

 .ملسم هاور .؛ةَكِئاَلَملا

 ءاسملاو حابصلا َدَّنِع ركذلا باب ۸

 اب لولا نم ِرهَجْلا دود هيَ امرت كييف يف کیر ركذاو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ٌعْمَج :«ُلاَصآلا» ٤ sS ید © ل

 دص حسو ولو امنع ىع رضا :ىَلاَعَت لاقو . ٍبِْغَملاَو رضَعلا نب ام ا

 يشمل َكَيَر ِدْمَحِب َحْيَسَو : ىلاعت لاقو .+. : نیر چایی لو نيْمَّشل ع لب كير
 لاقو . اًهيوُرُو سلا OE : يعل وتلا لهأ َلاَق “ه٥ : رر 4رڪن

 © ِلاَصالَ ودمي ابي ل حبش مشا اف رڪ ر ك هل دوا تر ینا : :ىَلاَعَت
 لابا ارس اإ : ىَلاَعَت 0 rv] :روثلا] هلأ ر نع عيب الو رحت مهل ال ال لار

 ۰۱۸ :نص] 4@ قارْسإلاَ يعل نحس دعم عم

 .(51) (51175) ٩/۷ ملسمو 57(2) 77/١ يراخبلا :هجرخأ _ 4

 .(50) (۲۷۰۱) ۷۲/۸ ملسم :هجرخأ - ۰



 .ملسم هاور .هداَر وأ لاك ام لم َلاَق ٌدَحأ اإ
 ْنِم ٌتْيِقَل ام هللا لوسر اَي :َلاَقَف فک ئبنلا ىلإ لجر َءاَج :َلاَق ءهنعو 9 ۲

 تائالا للا ٍتاَمِلَكِب دوعا :ٌتْيَسْنأ َنْيِح َتْلُق ْوَل اَمأ» :َلاَق !َةَحِراَبلا يِنْئَغَدَل ٍبرْفَع
 . ملسم هاور . .هكّرُضَت ْمَل :َّقَلَح ام ٌرَش نِ

 كرو ءاتخبضا كب ٌمُهَّللا» :حَبْضأ اذ ٌلوقي ناگ هل كَ يبنلا نع ءهنعو - ١451
 كب َّمُهّنلا» :َلاَق ىسمأ اذإو .«ٌروشنلا كيلو توكل قبر ءابخت كنك ءاَنْيَسُمأ
 :لاقو «يذمرتلاو دواک ونا ائر .ًروُشُتلا َكَيِلإَو .ٌتوُعَت كبو ءايخت كيو ءاَنيَسْمْأ
 . «نسح ثيدح)

 نوفا ٍتاَمِلكي ينْرُم هللا لوسر اي : َلاَق هذ فض قيدصلا ركب اَبأ نأ :هنعو 9-14
 يلا َمِلاَع يضزألاو ِتاومّسلا َرطاَن للا : : لقا :َلاَ تيس اذإو ٌتْحَبْصَأ اإ
 يأت هاب كاا تنا اّلِإ هَل ال ْنأ ٌدَهْشَأ هَكِيِلَمَو ءْيَش لگ بر ؛َداَهَشلاو
 .«قطجشت ذَا او كبتنا او تشيشا ا الا ا ا

 ا کک فش ُكْلُجلا ىَسْمأَو

 يف ام ربح َكّنأَسأ بَ ءريدق ِءْيَش لك ىَلع َوهَو ُدَْحلا لَو كلُملا هلل :نِف لأ
 بر ءاَمَدْمَب اَم ٌرَّشَو وَلَا هذه يف ام رش د نم َكِبُوُعَأَو ءاَمَدَْ ام َرْيَكَو ْوّلْيَّللا وِذه
 يف ِتاَذَعَو ِراَثلا يف ٍباَذَع ْنِم كب دوعا بر ا ٍءوُسَو ءِلَسَكلا ّنِم كب ُدوُعَأ
 .ملسم هاور . .«ش ُكْلُملا َحَبْصأَو اًنحَبصْأ) ًاضيأ َكِلَذ َلاَق َحَبْصْأ اَذِإَو «كِربقلا

  0١ملسم :هجرخأ 59/8 )۲۹۹۲( )۲۹(.

 .(۲۷۰۹) ۷۹/۸ ملسم :هجرخأ _ ۲

 ١581 يذمرتلاو .(20074) دواد وبأ :هجرخأ )۳۳۹۱(.

  15دواد وبأ :هجرخأ )٥۰٨۷(. يذمرتلاو )۳۳۹۲(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ۸/ ۸۲ )۲۷۲۳( )۷٥(.

 ناكسإلاف < اهحتفو ءابلا ناكسإب يور :ربكلا» 0/9 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۱)

 .«رمعلا لدرأ ىلإ درلاو فرخلاو مرهلا ىنعمب حتفلاو «سانلا ىلع مظاعتلا ىنعمب



 < راڪذألا باتك -0

 : : لاق هني - ةمجعملا ءاخلا مضب بيب نب هللا دبع نعو 2 1

 ٌتالث حبت َنيحَو يِسْمُت َنْيِح ِنْيَتدٌوَعُملاو ٌدَحأ هللا َوُه لق :أَرْهاد : ل هللا

 . (حيحص نسح ثيدح) :لاقو «يذمرتلاو دواد وُب هاور . (َءْيَش لک ْنِم كيف

 ٠ و ور همام ا 50

 يف لوقي ٍدْبَع ْنِم اَم» :ِهيكَك هللا وسر َلاَق :َلاَق بڪ نافع نب نامثع نعو - ۷
 أ ه6 .٠ همس كد 2 55 ص رر

 الو ٍضْرألا يف ٌءْيَش ورشا َعَم رصَب ال يذلا 1 مشب : :ولبل لك راسو موي لك حاَبَص
 وو مر ته ا

 دواد وبأ هاور .2«ٌعْىَش ُهَّرْضَي مل الإ ِتاَدَم تالت < ءميِلَعلا ٌعيِمَسلا E ِءاَمَّسلا يف

 . (حيحص نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلاو

 مونلا َنَّنِع هلوقي ام باب 4
 ا ر ENE صر 7 A را ۴ 2

 يلذأل تيل راها ليلا ٍفَكيْخأَو ٍضَرَأْلاَو توسل قل ىف تإ :ىَلاَعَت هللا لاق

 ا هلأ نور دي َنبذَل 9 تكلألا
 ِتومسلا يلح ىف ورڪر ْمهِبوُنُج يڪو ادو 5-4

 .تايآلا [۱۹۰-۱۹۱ :نارمع لآل 6# ِضْردْلاَ

 ءوشارف ىلإ ىَوَأ اذ ناگ هل هللا ٌلوسر َّنأ :اح ٌرذ ىبأو :ةَمْيَدُح نعو 2-6

 . يراخبلا هاور تونر اًيخأ هللا ٌكِيْساب» :َلاَق

 ىلإ اَمُثْيَوَأ اَذإ» : چ َةَمِطاَفِلو هَل لاق لَو هللا لوسر نأ : هيڪ ىلع نعو - ۹
 :َنيِئالَثَو ًاثال اَحّبَسَو «َنيِئالَثَو االت ارق اَمُكَمِجاَضَم اَمتْذَحَأ اَذِإ ْوَأ  اَمُكِشاَرِف

 ًاعبزأ ٌريِبْكَّنلا :ٍةياور يفو «َنيثالثو ًاعبزأ ُحيِبْسَتلا :ٍةياور يفو «َنيِئالَثَو ًاثالَئ اديحاو

 .ِْيَلَع قفتم . َنياََتَو

eىلإ ْمُكُدَحَأ یوا اإ٠ :لكك هلا لوسر َلاَق : لا هيف  
 ٌكمساب :لوَقي وُقَي مٿ ٠ ىيَلَع ُهَفَْلَخ ام اج يري ال كف "طراز الجانب ا لل

 .«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو )۳٥۷۵(« يذمرتلاو «(0087) دواد وبأ :هجرخأ _ 5

 «(۳۳۸۸) يذمرتلاو «(*859) هجام ع نباو «(0088)و (50848) دواد وبأ :هجرخأ _- ۷

 .2بيرغ حيحص نسح ثيدحا :لاقو

 )١555(. ثيدحلا رظنا _ ۸

 ۸٤/۸ ملسمو ,(5857)و (5851) و )|( ٠0/4 يراخبلا :هجرخأ 4

(TV۷)۸۰( (. 

 ٥۰ _ يراخبلا :هجرخا ٦۳۲۰( ۸۷/۸(« ملسمو ۷۹/۸ )۲۷۱٤( )14(.

 )١( ةياهنلا . لخادلا نم هتيشاحو هفرط :هرازإ ةلخاد ۲/٠٠١ .



GDنيحلاصلا ضاير  

 6ه <<

 اًهظَمْح اف ءاَهَتْلَسْرَأ ْنِإَو ءاَهْمَحْراَف ييف تْكَسْنَآ ن نإ ءهعقرأ كبو < يِبْنَج ُتْعَضَو ير

 .ِْيَلَع قفتم ؛َنيِحِلاَّصلا َكَداَبِع وپ طَّمْحَت ام

 وْيَدَي ىف َتَقَن ُهَعجْضَم َّلَخأ اَذِإ ناگ اپ هللا لوُسر نأ : اڪ ةشئاع نعو - ١ سل مج علل هيل
 E نفي ةدسج E [ركَو

 مث ويك عج وَلَا لگ وش هِشاَرِف ىَلِإ ىَوأ اذإ َناَك یک ّيبنلا نأ :امهل امه ةياور يقو
 برب ُدوُعَأ لَو ءِقّلَقلا بري دوُعآ لَكَ ءٌدحأ هللا َوُه لف» : امهيف ارق اًمِهِيِف فَ
 َلَبْقَأ اَمَو يقر هينا نام امه اك ىِدَسَج ْنِم َعاطْنسا اَم امهب َحَسَم مث 'ٍساّنلا
 . هيلع قفتم .ِتاّرَم تالت َكِلَذ لَعمي ءوِدَسَج ْنِم

 . قير الب فيل حْ «ُتْقَنلا» : للا لهأ لاَ

1Yٌكَحِحْضَم ت کیت ام : ل هللا وسر َلاَق :لاق ءو بزاع نب ءاربلا نعو -  
or رو 5 5 َيفت ُتْمَلْسأ هللا :ْلَقَو ءنَمْيألا َكَّنِش ىلَع عشا ع ب قالّصلِل َكءوُصضَو ْأَّضَوَت 

 بهرو ةبغَر «كَيلإ يرهظ ُتاَجْلأو ا يِرْمأ ُتضوَقَو ءَكْيَلِإ يِهْجَو ٌتْهجَوَو كبل
 يذلا َكّيِبَتبَو َتْلَوْنَأ 00 تا تنَمآ كيلإ الإ َكْنِم ىَجْنَم لَو ًاَجْلَم ال .َكيلإ
 هلع قف هت ام َرِخآ ّنُهْلَعُجاَو 0 َتْلَسْرأ

 يذلا و اهلل ٌدْمَحلا» :َلاَق ِهِشاَرِف ل ىَوُأ اذإ ناگ يك يتلا نأ : دق نسا غو #45 ت 54 40 < 2 تاع 7
 . ملسم هاور . يووم الو هَل َيِفاَك ال ْنّمِم ْمَكَن ءائاوآو اًناّمكو ءاَناَقَسَو امم
 .(01) (۲۱۹۲) ١5/17 ملسمو «(519) ۸۷ /۸و ۲۳۳/١ )٥۰۱۷( يراخبلا :هجرخأ _- 1

 .٠ . .هلهأ نم دحأ ضرم اذإ ةي هللا لوسر ناك» : ملسم اتياور

 يف يزملا امهلعجو .٠. . .تاذوعملاب هسفن ىلع أرقي ىكتشا اذإ ناك لب ّيبنلا َّنأ»و
 ٤۲٠و (150890/) ۳۸۸/۱۱ فارشألا ةفحت :رظنا .نيلصفنم نيثيدح فارشألا ةفحت

 )١5958(.

 )8١(. ثيدحلا رظنا - 5

 .(10) (۲۷۱۵) ۷۹ /۸ ملسم :هجرخأ - ١45

 «هيلع فطاع الو محار ال نمم مكف : يأ» :۳۲/۹ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 .(هيلإ يوأي نكس الو هل نطو ال هانعم : ليقو
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Eهدي حصو ؛َدفْرَي نأ ار اإ اگ كو هللا لوسر نأ  

 «يذمرتلا هاور .ًَداَبِع ُتَعْبَت ُتَعْنَت موي َكَباَذَع ين ّمُهّنلا» :ُلوُقَي مٿ وح تحت ا

 . («نسح ثيدح» :لاقو

 . تارم ثالث هلوقي ناک هنأ هيفو ءا ةصْمَح ةياور نم ؛دواد وبأ هاورو

 .ةصفح نع )٥٠٤0( دواد وبأ : هجرخأ - 1١155

 . (حيحص نسح ثيدح» :لاقو «ةفيذح نع (۳۳۹۸) يذمرتلا :هجرخأو





 2922 تاوَعَّذلا باتڪ -7

 تاوَعّدلا باتك 7

 الإ هتيعدأ نم لمج نايبو هلضفو ءاعدلاب رمألا باب ٠-
e 50804 5 5 ا ا تیک ا را  

 رف :ىلاعت لاقو «[56 :رفاتغ] 4 ٌبِحَتْسَأ وعدا ک ر لاقو : ےلاعت هللا لاق

 28 Af LAG I AL SL arl A . ے۶ و
 | ٠٥١[٠ :فاّرعألا] © تركقملا بحي ال تإ ةيفحَو اعرضت مكبر وعدا

_- 

 د ر ر 2م 2 اع را رک ا 00 ر ا ا 35 2و

 هِناعد اذإ عادلا ةوعد ٌبيجأ ترق ناف ىع ىداتبع اس ادو :ىلاعت لاقو

yy . MN Msع ا 1 2  eمسا  
 .[5+ :لملا] «ءوسلا فشکیو اعد اذإ ٌرطضمْلا بيجي نمأ# : یلاعت لاقو “۸ : ةّرقَبلا]

 ُءاَعَّدلا» :َلاَق قي نبنلا نع ءا ريشب نب نامعنلا نعو 6

 . (حيحص نسح ثيدحا) :لاقو ‹يڏمرتلاو دواد أ هاور

 .«ةدابعلا و

 َّنِم َعِماَوَجلا ُبِحَتْسَي ةي هللا ٌلوُسر ناك :تلاق ءار ةشئاع نعو 2-15
 . ليج دانسإب دواد قب هاور . َكِلَّذ ىّوِس م َعَدَيَو ')ءاَعّدلا

 5 61 0 اا e ا n ع
 اًينذلا يف اتيآ ٌمُهْللا» : يک ئبنلا ٍءاعد ٌرثكأ ناك :َلاَق هو سنأ نعو - ۷

 .ِهْيَلَع ٌقفتم ؛ٍراَنلا َباَذَع اَنِقَو ةَنَسَح ِةَرِخآلا يِفَو ٌةَئَسَح

 ٥ _ دواد وبأ :هجرخأ )۱٤۷۹(« يذمرتلاو ء«(۳۸۲۸) هجام نباو )١959( و)۳۲٤١(

 .(۳۷۲)و

 )۱٤۸۲(. دواد وبأ :هجرخأ _ 1

 YY). )°14( < ملسمو «(1۳۸۹) ٠١7/8 يراخبلا : هجرخأ - ۷

 عمجت وأ «ةحيحصلا دصاقملاو ةحلاصلا ضارغألا عمجت يتلا يه :ءاعدلا نم عماوجلا )١(

 . .۲۹۵ /۱ ةياهنلا .ةلأسملا بادآو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا
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 دارأ اَذِإَو ءاَهِب اَعَد ٍةَوْعَدب َرُعْدَي نأ دار اَذإ تا ناكو لاف ناور
 ا ١ .0

 َكلأسأ يّنإ َّمُهَن مغ "هياكل ياا ١ هڪ ووعسم نبا نعو - ٧۸
 :ملسم اوز 03 نا ءتاّمَعلاو «ىّقتلاو ءىَدُهلا

 ل ْيِبَنلا ُهَمَّلَع َمَلْسَأ اَذِإ لُجّرلا ناگ :َلاَق ه5 َمَيْشأ نب قراط نعو 649
 «ينِدّْماَو ءيِنْمَحْراَو «يِل ُرِفَغا هَل : ِتاَمِلَكلا ٍءاَلؤهب َوْعْدَي نأ ُهَرَمَأ يث َءاَلَّصلا

 . ملسم هاور .«ينفرُراَو ‹«ينفاَعَو

 ىللا لوسر اي :َلاَقَق ُّلْجَر ُهاتأو لَك ىبنلا عمس هنأ :قراط نع هل ٍةياور يفو
 ءينِفاَعَو ءيِنْمَحْراَو يل ْرِفْغا هللا :لق» :َلاَق ؟يّبَر لأشأ َنْيِح ُلوُقأ فْيَك
 .«َكَتَرِخآَو اند َكَل ُعَمْجَت ِءالوه ناف ءيِنثُرْرا

 َمُهّللا» : ل هللا وسر َلاَق :َلاَق و صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ٣۰
 .ملسم هاور . .«َكِيَعاط ىَلَع اتبوُلف فرص ٍبوُلُقلا ف رصم

 البلا ٍدْهَج ْنِم للاب اوُدَّوَعَت» :َلاَق اب ّيبنلا نع هَ ةريره يبا نعو - ١
 .هْيَلَع قفتم «"ءاَدْعألا ِةَئاَمَّسَو ءاَضَقلا ِءوُسَو ِءاَقَّشلا كردو

52-0 - 

 )۷١(. ثيدحلا رظنا ۸

 .(75)و (۳۵) (۲۹۹۷) ۷۱/۸ ملسم :هجرخأ 489
 .(۱۷) (5164) 51/8 ملسم :هجرخأ _- ۰
 .(07) (۲۷۰۷) 75/4 ملسمو ,(5715) ١51/8 يراخبلا :هجرخأ- 1

 2( هنع فكلاو حابي امع هزنتلا :ةفعلاو فافعلا» :۳۸/۹ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )000

 .«مهيديأ يف امعو «سانلا نع ءانغتسالاو «سفنلا ىنغ انه ىنغلاو
 ىارلا حتف هيف روهشملاف (ءاقشلا كرد) امأ» :۲۸/۹ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۲(

 . حصفأو رهشأ حتفلاو ءاهمضو ميجلا حتفب (ءالبلا دهج)و .ةغل نوكسلابو
 لاملاو ندبلاو ءايندلاو نيدلا يف ء ءاضقلا ءوس اهيف لخديف ءعاضقلا ءوس نم ةذاعتسالا امأف

 .ةمتاخلا يف كلذ نوكي دقو .لهألاو

 .ءاقش ينكردي نأ كب ذوعأ : هانعمو ءايندلاو ةرخآلا رومأ يف نوكيف ءءاقشلا كرد امأو

 تمشو حلا يحي قبض :هنم لاقي «هودعب لزتنت ةيلبب ودعلا جري يع :ءادعألا ةتامشو

 لاملا ةلقب هرسف هنأ رمع نبا نع يورف .ءالبلا دهج امأو «هريغ هتمشأو تماش وهف ءاهحتفب

 .«ةقاشلا لاحلا : : ليقو «لايعلا ةرثكو
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 وه يذلا يتيم ىف علف فكنا :لوقي كي هللا ٌلوُسر ناگ :َلاَق ءهنعو 2 ۲

 2 ايف يلا يترخآ يل خلضأو يِشاَعَم اهي يلا ياد يِل خلضأو ءيرمأ ُةَمْصِع
 .ملسم هاور . (َرَش لک نِي يل َةَحاَر ٌتوَّملا ِلَمْجاَو رْيَخ لك يف يل هاير َةاَيَحلا ٍلَمْجاَو

 ءينِيُما َّعُهَّنلا :نُم» : لل هللا لوسر يل َلاَق :َلاَت ههو يلع نعو - ٠

 .ملسم هاور .«َداَدَّسلاو ىَدُهلا كلاس ينإ َّمِهَّللا» :ةياور يفو .٠ هَ  eزا 7

A و ا ا e 
  15ّنِم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي ولك هللا لوسر ناک : لاق ه5 سنأ نعو

Es o 
 و - 9 رس 3 ت س هس

 كب ذوعأو رْبَقلا ٍباَذَع ْنِم كب ُدوُعَأو ءِلْخُبلاو ءمّرهلاو ءِنْبُجلاَو ءِلَسَكلاَو ءِزْجَعلا

 .1"'”ٍتاَمَملاَو اًيْحَملا ِةَنْبِف ْنِم

 .ملسم هاور .1"”ٍلاَجّرلا ِةَبَلَعَو نْيّدلا ْعّلَصَو» :ةياور ىفو

 (V1). ا A1/۸ ملسم : هجرخأ _ ۲

 .(۷۸) (۲۷۲۵) ۸۳ /۸ ملسم : هجرخأ _ ۳

.(0°() (YY°* V0 /۸ ملسمو ء)1۳٨۷( ٩۹۸و )1۳۹۳( ٩۷ /۸ يراخبلا :هجرخأ _ ٤ 

 حيحص حرش .«ًاميقتسم يرومأ عيمج يف ًابصتنم ينلعجاو ينقفو :ينددس» :يوونلا لاق )١(

 .۳۸/۹ ملسم

 ةلقو ريخلل سفنلا ثاعبنا مدع وه :لسكلا» :751/9 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۲(

 .هناكمإ عم ةبغرلا

 امهالكو «هب فيوستلاو ءهلعف بجي ام كرت وه :ليقو ءهيلع ةردقلا مدعف :زجعلا امأو

 ءرمعلا لذرأ ىلإ درلا نم ةذاعتسالا هب دارملاف مرهلا نم هتذاعتسا امأو .هنم ةذاعإلا بحتست

 نم هتذاعتسا امأو ... طبضلاو ساوحلاو لقعلا لالتخاو فرخلا نم هيف ام كلذ ببسو

 ةلازإو ىلاعت هللا قوقحب مايقلاو «تابجاولا ءادأ نع ريصقتلا نم امهيف املف «لخبلاو نبجلا

 مراكملو دوجلاو قافنإلل ثعبنيو لاملا قوقحب موقي لخبلا نم ةمالسلابو ...ركنملا

 .«قالخألا

 نيدلا لقث انه هب دارملاو ت و رع علفلاو“ ٠١17/١١ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق (۳)

 ءا ارو ًاجره عاعرلا ءاليتساك مهطلست ةدش يأ :لاجرلا ةبلغو ءهتدشو



 نيحلاصلا ضاير 22

 ًءاَعُد يِنْمْلَع : لك هللا ٍلوُسرل َلاَق هنأ : هيض فو قيدصلا ركب يبأ نعو 2 5
 تر ر لو امك الك يمت كسل يل علا :لق» :َلاَق ءيِتاَلَص يف
 . هيلع قفتم م «ُميِحّرلا ُروُقَملا َتْنأ َكَنإ ءيِنْمَحْراو .كِدْنِع ء ْنِم َةَرِفْغَم يل ٌرِفْغاَف كن

 ءابلابو ةثلثملا ءاثلاب «ًاريبك» :يِوُرو «ًريثك ًاملظ» : َيِوُرَو «يتيب يفو» :ٍةياور يفو
 .ًاريبك ًاريثك :لاقيف امهنيب عمجي نأ يغبنيف ؛ةدحوملا

 0 :ِءاَعدلا اذهي وعدي ناك هن : هلي للا نع هاڪ ىسوم يبا نعو 5
 يل ْرِفْغا مهلا ( ينم هب معآ گنا اتر ءيرثآ يف يفارسإو ۽ ءيِلهَجَو يِتَئيِطَح يِ ْرْفْغا

 امو ُتّْدَك ام يل ر فما مُلا يِدْنِع كلَ لگو ؛ يِدْمَعَو يِيَْطَخَو ؛يِلْرَمَو يَّدِج

 ٌّتنأو ْمدَقَملا تنا «ينِم هب E اَمَو 00 اَمَو ٌتْرَرَْسَأ اَمَو ُتْرَخأ

 . ِهْيَلَع قفتم ٍدَق ٍءْيَش لک ىلَڪ َتْنأو ٌرُْخَّوَملا

١ VYَكب ُدوُعأ يّنإ َّمُهّنلا» د ا  

 . ملسم هاور .«لَمْعَأ مل اَم ٌرَش نمو ُتْلَِع ام رش ْنِم

 وُعَأ ينإ َمُهّللا» :ِهكي هللا ٍلوُسر ءاعد نِم َناَك :َلاَك اهو رمع نبا نعو - 6
 ءاور .؛َكِطَخَس عيمَجَو ءَكِيَمُقِن ٍةءاَجُقو «َكِيَيِفاَع ٍلُّوَحَتو َكِيَمْعِن ٍِلاوَر ْنِم كب

 يْنإ ّعُهَّنلا» :لوقي للي هللا لوسر ناک :َّلاَق « هالو مقرا ا 5

 ءاَماَوْقَت يفت ِتآ للا رْبَقلا باذَعو «مرهلاو لخبلاو ءٍلَسَكلاَو زجعلا َنِم كب ُدوُعَأ

 مثيل ملء ني كب دوغ يلا ملا ءاَماَلْوَمَو اَهّيِلَو َتنأ امار ْنَم ُدْيَك نأ اهّكَدَو
 .ملسم هاور . .«اهَل ٌباجَتْسُي ال ٍةَوْعَد ْنِمَو ؛ُعَبْشَت ال سفت ْنِمَو «ُعَشْخَي ال ٍبْلَك نِي

 ڪک

 ٥ --_ /۹و (5757) 84/8 يراخبلا :هجرخأ  )۷۳۸۷( ۱٤٤ملسمو «(۷۳۸۸)و ۸/۷٤

.)€۸( (۷۰) 

 .(۷۰) (۲۷۱۹) ۸۰ /۸ ملسمو ,.(5599) ٠١5 /8 يراخبلا :هجرخأ _

 .(55) (11/15) 79/8 ملسم :هجرخأ ١51

 .(45) (۲۷۳۹) ۸۸/۸ ملسم :هجرخأ - ۸

 .(۷۳) (۲۷۲۲) ۸۱/۸ ملسم :هجرخأ - ۹
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 8-5 ر کا ا ¢

 ٌتْمَلْسأ َكَل َمُهّللا» as لوُسر نأ : ڳو سابع نبا نعو _ ٠

 يل ٌرِفْغاَف .ٌتْمَكاَح َكْيَلِإو ءٌتْمَص ْهَصاَخ كبو ءُتْبَنأ َكْيَلِإو ءُتْلَكَوَت َكْيَلَعَو ءُتْنَمآ كبو

 ال :(ٌرغؤملا تنآو دملا كنا «تئلعا او ءكوَرْحَأ امو ترآ امو تق ان
0 

 .«َتنأ الإ َهلإ

 دو
- 

 . ِهْيَلَع قفتم «هللاب لإ وُ الو لوح اَلَو» :ِةاَوٌرلا ضْعَب دار

 ينإ َمُهَّللا» :ٍتاَمِلَكلا ءالُؤهب وعدي َناَك لك ىبنلا نأ : ايو ةشئاع نعو _ ١

 دواد وُب هاور .؛ِرْفَملاَو ىّنِهلا رش ْنِهَو ٍراَثلا ٍباَدذَعَو ِاَنلا ٍةَنْيِف ْنِم كب ُدوُعَأ

 .دواد يبأ ظفل اذهو ؛«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو

 ٌيبنلا ناگ :َلاَق « هنو ِكِلام ُب ٌةَبظُق َوُهَو «همع نع ةَقاَلِع نب دايز نعو - ١4

 هاور .«ءاوهألاو ٍلاّمْعألاَو ,قالخألا ِتاَرَكْنُم ْنِم كب ُدوُعَأ يِنإ َمُهَّللا» :لوقي ل

 .(نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 :َلاَق «ءاعد يِنْمَّلع «هللا لوسر اي :ٌتلق :َلاَث هل ديم نب لش نعو - ١

 رش ْنِمَو ءيِناَسِل رَ ْنِمَو ءيِرَصَب رس ْنَِو «يِمْمَس رش ْنِم َكِب دوعا ين نإ مُلا : لقد

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو ها ر يی رك نب رِمَو يبل

 َنِم كب ُدوُعَأ ينإ َعُهَّنلا» :لوقي ناگ يي يبنلا نأ : هو سنا نعو 2 14

 . حيحص دانسإب ةؤاك وأ ةاوو“ «ماَقْسألا و ماتا ءٍنوُنَجلاو ءٍصَرَبلا

 ١ _ ثيدحلا رظناو «(۱۹۹) 0199184 /۲ ملسمو «©2 000/7 يراخبلا :هجرخأ )075.

 .(91960) يذمرتلاو )١557(« دواد وبأ :هجرخأ- 60

 . ؟بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «("091) يذمرتلا :هجرخأ 7

 ۷٣۲و ۰٣۲و ۹٥۲و ۲۰۵ /۸ يئاسنلاو :«(*197) يذمرتلاو )١551(« دواد وبأ :هجرخأ _ ۳

 . بیرغ نسح ثیدح» :يذمرتلا لاقو «(۷۸۹۱)و )۷۸۷٥(-)۷۸۷۷( هل «(یربکلا» يفو

 ٤ دواد وبأ :هجرخأ- )١505(.

 )١( «هجرف ينعيلا :يذمرتلا لاق .

 دسفت تاهاع اهنأل ؛ماقسألا هذه نم ذاعتسا» 558/١: ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق (۲)

 ال ضارعأ يه امنإ يتلا ضارمألا رئاسك تسيلو لقعلا يف رثؤي ًاضعبو نيشلا يقبتو ةقلخلا

 تارافك يه امنإو تاهاعلا ىرجم يرجت ال يتلا ضارمألا رئاسو عادصلاو ىمحلاك مودت

 .«تابوقعب تسيلو



aDوليت  
 َكب ُدوُهَأ ين ُهَّللا» :لوقي ةَ هللا لوسر َناَك : لاق اظ ةريره يبا نعو - ۱4۸0

 وُبَأ هاور .«ُئاطبلا ِتَسْ اَهنإَك ءةَايخلا ّنم كب دوعأو «ٌميِحَّضلا سف ب هن «عوُجلا ّنِم
 و

 ءيئِءاق يِتباَتِك ْنَع ٿڙڇَع يا : :َلاَقَك ٌءءاج ًابتاكُم نأ : 4و ّىلع نعو 17
Eهللا | هاد انْيَم ٍلَبَج لم َكِيَلَع َء َناَك وَ  

 هاور .«ًكاوِس ْنّمَع َكِلْصَمِب يِننْغأَو َكِفاَرَح ْنَع َكِلاَلَحِب ينا مُهَّللا» : لق لف
 .«نسح ثيدح» :لاقو 0

١ AYا عل يعم : يهو ٍنيَصحلا نب َناَرْمِع نعو -  
 :لاقو «يذمرتلا هاور ةر فا ءيِدْشُر ينمِهْلأ َمُهّللا» :امهب
 . (نسح

 هللا لوسر اَي :ُتْلُق :َلاَ ها بلطملا دبع نب سابعلا لضفلا يبأ نعو - ١1
 : تلم ٌتْنِج مث ءأم امه كلكم يتلا هلا اوله :لا «ىلاتت هل لانا بع يمل
 وللا لوسر مَع ای سابع اي ل لاف لا هللا لااا ىلع هلا لوسو ا

 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور . (ةَرِخآلاَو يُدلا يف ًكقاعلا هلا اولس

 نا ام «ينيؤملا مآ اي ءا ةمّلَس مال ت :َلَ «بشوَح نب ِرهَش نعو - ۱۸۹

 بوُلُفلا َبْلَقُم ايا :هِئاعُد ُرَثْكأ ناك :تلاق ؟كَدْنِع ناگ اَذِإ ی هللا ٍلوُسَر ءاعد ٌرثكأ
 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور . كنيد ىَلَع يلف ْتْبَ

 هللا واد ٍءاعُد ْنِم َناگ» : ي هللا لور لاق : لا هيض ءادردلا يبأ نعو - ٠
 حا كبح عجل هللا كب يلي يلا َلَمعلاَو كبح م بَ كبح كلاس ينإ
 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .ادرابلا ءاملا َنِمَو ءيلهأو يفت ْنِم يلا

 ا

 هل ء٤یربکلا» يفو ۲٣۳ /۸ يئاسنلاو )۳٣٣٤(« هجام نباو )/١651(2 دواد وبأ :هجرخأ _ ٥
(۳(. 

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۳١۹۳(« يذمرتلا :هجرخأ - ٠
 . فيعض ثيدح وهو ««بيرغ ثيدح» :لاقو 714487(2) يذمرتلا :هجرخأ - ۷
 .«حيحص ثيدح» :لاقو ء(٤٠١۴) يذمرتلا :هجرخأ - ۸
 .(80177) يذمرتلا :هجرخأ - 6

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۳٤۹۰(« يذمرتلا :هجرخأ -



 ?Cir تاوَعَّدلا باتك -7

 ٍلاَلَجلا اذاَي) ب اوظِيأ» :ِةلكك هللا ُلوُسر َلاَق :َلاَق هيلي سنأ نعو 0١

 لاَ «يباحصلا رماع نب ةعيبر ةياور نم ىئاسنلا هاورو «يذمرتلا هاور .«(ماركإلاو

 . (دانسإلا حيحص ثيدح» : مكاحلا

 اواو دلا ودع وم لا ام د حملا ظنا در ماللا رسكب :«اوظِلَأ»

 هني طخ «ريثك ءاعّدب ی هللا لور اعد :َلاَق هيَظ ةَماَمَُأ يبأ نعو 2-7

 كلما الاد :َلاَقَف ايش ُهْنِم م ر لوس د : الق ؛ًاعْيَش

 ٌدّمحم كين ُهْنِم َكَلَأَس ام ريح ن ْنِم كاسا يآ هللا :لوقت ؟هلُك َكِلَذُعَمْجَي اَم یل
 َكْيلَعَو ُناعَتْسُملا ٌتنأو او دمعت كك هلي ًاتسا ام رک د ْنِم كب دوعاو ؛لك

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .«هللاب إو 3 الو لالو البلا

 ين هَل : هلك لل هللا ٍلوُسر ءاعد نم ناك : لاق هل ةوعسم نبا نعود 14#
 لَك ْنِم َةَميِنَعلاَو «مْنإ لُك نِ هم ةَمالَّسلاو ءَكِتَرِفْغَم مار و ؛َكِيَمْحَر ِتاَبِجوُم كاسا

 ثيدح) :لاقو لا فيغو مكاحلا هأور . «راّنلا َنِم ٌةاَجَّنلاو قّنَجلاب ٌرْؤفلاو رب

 . «(ملسم طرش ىَلَع حيحص

 بيغلا رهظب ءاعدكلا لضف باب١

 تلا اوغلو انل رفع ابر ولوم مهِدَعَب نِي وياج 2 :ىَلاَعَت َلاَق

 «ْتتمْؤُمْلاَو يؤم كيدل رفا : ىَّلاَعَت لاقو 5. ر نمي اوفس
 موي َنيِنِمْؤمْل یدولو يل رفع : 1 اير 8 مصار ع ارش ىَلاَعَت لاقو «علو :دّئحم]

 5 4١] ميهاربإ] © ُباَسِحْلا موُفي موفي

aملسم ِدْبَع ْنِم اَم ٠ :لوقي الب هللا لوسر وس هنأ : هڪ  

 .ملسم هاور .«لموب َكَلَو :ُكَلَملا َلاَق الإ بْيقلا رهظب هيِخَأل وعدي

 قو

 ا

 . سنأ نع )۳٠۲۵( يذمرتلا :هجرخأ _- 0

 .ةعيبر نع ٤۹۸/١-٤۹۹ مكاحلاو ء(١١۷۷) «ىربكلا» يف يئاسنلا :هجرخأو

 . فيعض ثيدحلا َّنأ ىلع «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو ,(07071) يذمرتلا : هجرخأ - 14۲

 . فيعض ثيدح وهو ١/ ٠۲١ مكاحلا :هجرخأ _- ۴

 .(85) (۲۷۳۲) 85/8 ملسم :هجرخأ _ ٤



 ناسا خا 0
 ال ميْسُملا ِءْرَملا ٌةَوْعَم» : :لوقي ناك ل هللا َلوُسر نأ :هنعو 6

 ا اَعَد اَمَّلُك لَكُم ّكَلَم هِساَر َدْنِع ٌةَباَجَتْسُم بْيَعلا
 .ملسم هاور .؛ٍلْثوب كلَ 5

 ءاعدلا نم لئاسم يف باب -۲

 ِهْيَلِإ ٌعْيْض ْنَم ٠ :هلك هللا لوشر َلاَق لاق هو ديز و ا

 :لاقو «يذمرتلا هاور .«ءاَتعلا يف َعَلْبأ دق ريح هللا َكاَرَج :ِهلِعافل َلاَقَف ءٌفوُرْعَم

 . (حيحص نسح ثيدحاا

 اَلَو ؛ْمُكِيَفْنَأ ىَلَع اوُمدَن ا : الع هللا ُلوُسر َلاَق :َلاَق هند رباج نعو 2-17
 اًهيِف ُلأسُي َةَعاَس هللا َنِم اوُقِفاوُت ال ءْمُكِلاَومأ ىَلَع اوُعْدَت الو «ْمگوالؤا ىَلَع اوُعدَت
 . ملسم هاور . كَل َبيِجَتِْسَيَك ًءاَطَع

 ْنِم دْبَعلا نوكي ام ُبَرَقَأ» : لاق ةي هللا لوسر نأ : هذ ةريره يبا نعو 6

 . ملسم هاور «ًءاعذلا اوُرْيْكأَف ٌدِجاَس وهو هر

Nْدَك :ُلوُقي :ْلَجْمَي ْمَل اَم ْمُكِدَحَأل ُباَجَتْسُي» :َلاَ و لا ا  
 . هيلع قفتم :م «يِل بجي ْمَلَق « يبَر ٌتوُعَد

 م همحر ٍةَعبطَق ذأ «مئاب عدي ْمَل ام ِدْبَعلِل ٌباَجَتْسُي لاري ال» :ملسمل ٍةياور يفو
Eقو توعد دف رغ لان لاج لاا فا لرو اب :ليف  

 . ءاَمدلا ٌعَدَيَو َكِلَذ َدْنِع ٌرِمْختْسَيَف يل ُبِحَتْسي َرأ ْملَك ءُتْوَعَد

 ةا هللا لوسرإ ليق : َلاَق هل ةمامأ يبأ نعو :
- o۹۰ 

| 

 ْوَج١ :َلاَق ؟ٌعَمْسَأ ِءاعذلا يأ
 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور .«ِتايوُبْكَملا ِتاوَلَصلا َرْبْدَو ءِرِخآلا ليلا

 ٥ - ملسم :هجرخأ 8/8 )۲۷۳۲( )۸۷(.

 .«بيرغ ديج ثيدح» :لاقو )۲٠٠١(« يذمرتلا :هجرخأ _- ٠

 .(۳۰۰۹) ۲۳۳ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۷

 )١578(. ثيدحلا رظنا ۸

 .(97)و (91)و (40) (۲۷۳۰) ۸۷ /۸ ملسمو ٩۲/۸ )1۳٤١(« يراخبلا :هجرخأ - ۹

 )۳٤۹۹(. يذمرتلا :هجرخآ 2. ۰

 الو «ءاعدلا ةمادإ يغبني هنأ ثيدحلا یف : 1/4 ملسم حيحص حرش ىف يوونلا لاق )١(

 .«ةباجإلا ئطبتسي



 تاوَعَّدلا باتڪ -7

 ضْرألا ىَلَع امد :َلاَق لكي هللا لوسر نأ اك تفاعلا نب داع بوو

 ْمَل ام ءاَهَلْتِم ٍءوُّسلا َنِم ُهْنَع فرص وا ءاهاجإ ه هلل ءا ال وعد ىَلاَعَت هللا ومدي ٌمِلْسُم

 هاور . (رثكأ هل هللا» :َلاَق رِيكن اذإ : : مولا َّنِم لُجَر لاق مِحَر ٍةَميطَ و «منإب عني

 .(حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا

 .«اهّلُثم رجألا ني هَل َرِخدَي ْوَأ» : هيف دازو ٍديعس يبأ ةياور نم مكاحلا هاورو

 لإ ال» :بْركلا َدْنِع ٌلوقي َناَك ةي هللا لوسر َّنأ :او سابع نبا نعو - 5

 ِتاوّمَّسلا بر هللا الإ هلإ ال ءميظَملا ٍشْرَملا بَ هللا الإ ةلإ ال ءٌميلَحلا ميلا هلا

 .ْيَلَع قفتم «ميرگلا شعلا ٌبَرَو ءضألا برو

03 

 اوما

 مهلضفو ءايلوألا تامارك باب "607

 بک تفر مش الو ھل فرخ 1 هنأ 1 را تإ الا :یّلاَعَت هللا َلاَق
2 A 2 

 هللا لَك َليِدَي ال َةَرْْلا فو ايّدلأ ةويَحْلَأ ىف رتل 1 © توق اواكو أونَماَ

 احلا عنج كيل َىَرُمَو» :ىَلاَعَت لاقو «[+:-++ :سنربر 409 مطمل دولا وه تلد
 سس مه اا - ی 7 8

 الع لَم امك : ىَلاَعَت لاقو «عماودمو : ميرما رسو یک © 00) انج ابطر ِكِْيلَع طقس

 2 اعر ەر ےس ررر مص 2 ر

 نم ُفْرَر هللا َّنِإ مَآ دنع نم وه تا اذنه ین نَا مم لا ذي اهدي دو بای ر
 م

 هل رودبعی مشومتلرتعا 38 : ىَلاَعَت َلاَكَو ءم« دار لآ] ©ٍباسح ربع اشي

 اإ َسْمّشلا یر © اقر زما ْنَي کک یو ءهيَمْحَي ني یر كل رشنب فھگلا لإ اوا
 ٠۹-٠۷ :فيحنا] 4مل تاد مصرف تیر اَِإَو ِنيِمَيلآ تاَد ْمِهِفْفُك نع ٌرَوَرَي تعط

 ٍةَفَّصلا َباَحْضَأ نأ : أ قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع دمحم يبأ نعو - ۴

 نمو E :َهَرَم لاق ل يللا أَو اَرَقُ ًاسانأ اوُناَك

 َءاج ها ها ركب اَبأ ناو ءا امك ْوَأ ٍسِواَسِب ٍسِماَكب ْبَْذَيْلَق هقَعَب ٍةَعَبَرَأ ماَعط ُهَدْنِع ناگ

 ىَّلَص ىَّنَح تبل ف لي نيبنلا دلع قت ركب اب نو قرش و يلا قلل الب

 وە

 يف مكاحلا ةياورو «2؟بيرغ حيحص نسح ثيدحال :لاقو (FovYT)» يذمرتلا :هجرخأ - 16۰1

 . ٤۹۳/١ «كردتسملا»

  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ٩۳ /8 )1۳٤٩(« ملسمو ۸/ ۸٩ )۲۷۳۰( )۸۳(.

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ۱/٠١۷-۱١٦ )1٠۲( /۸و ٤١ )5150(و51) :4)5١51ملسمو /

  ۱۳-۰)ل/اه7/5()5١ ١ ( و)لالا١(.



Cyنيحلاصلا ضاير  

 ْنَع ٌكَسِّبَح ام : ةثأآرمأ تلاق . هللا ءاَش ام م ليلا ني ىَضَم ا دعي َءاجف َعَجَر ر مث َءاَشِعلا

 ٌتِبَهْذَق : لاق « ءْموَيَلَع اوضَرَع ْذَكَو ءيِحَن تڪ اب أ :تلاق ؟ْمهيَشَع امّوأ : لاق ؟كِفايِضا

 ادن حملا ل هاو "نيه ال ولك :لاقؤ َّبَسَو َجَّدَجَف نع اي: َلاقُف ءٌتُاَبَتْخاَق انآ
 هدفا ترا و رعت يح اهنم ودق ا و او الإ مقل نورد أت انعام شا ناو لا

 ؟اذه ام "”سارف ينب َّتخأ اي :ِهِتأرمال َلاقف ركب وبأ اهيلإ ٌرظنف «َكلذ لبق ثناك امم

 ركب وبأ اهنم لكأف !ٍتارم ِثالثب كلذ لبق اهنمٌرثكأّنآلا يهل ينيع رو ال :تلاق
 لا یاهم ل ءةمقل اهنم لكأ مث . ا : ينعي «ناطيشلا نم كلذ ناك امّنِإ : : لاقو

 الجر َرَّشَع ینا افر ؛ لجألا ىَّضَمَف ءٌدُهَع مؤ نيبو اتتيب ناَكَو . هد يش ان هع
 : .َنوُعَمْجَأ اَهْنِم اوا ٍلُجَو لگ َعَم مگ ُمّلعأ هللا ءسان مهم لجو لگ َعَم

 فلا بلف Ed و :ةياَوِر يِفَو
ISأ  EEناطْيَشلا َنِم هذه : رْكب وُ لاف .ُهَمَعظَي رح ! 

 هت فأنا ر كو ال قلة ۷ ولع اار اق واتا

 نأ َلْبَق اَهْنِم ُرئكأل نالا اَهّنِإ يِنْيَع نع و :ْتَلاَقَك ؟ادَه ام «ِساَرِف ينب تأ
 . اهني لگا هنأ رکذف قلي تلا ىلإ اهب ا او رواء ا

 ر

 ع

 يلا ىَلِإ ٌقلطْنُم ينإق ءَكَقاَيْضأ َكَنوُد : ٍنِمْحَرلا ٍدْبعِل َلاَق ركب با نإ :ةّياور يِفَو

 :َلاَقَف ءهَدْنِع امب مالا 00 ٌدْبَع َنَلَطْناَف َءيجا نأ ليَ مٌهارِق ْنِم ْعرْفاَف ا

 َءيجَي ىَّنَح َنيِلِكآِب ٌنحن ام :اولاق ءاومَعطا : لاق ؟انِِزُْم بَ نيأ : اولاقف ؛اومَعطا

 0 ران ءاوُمَعطَت ملو َءاَج نإ 20 مکار اع اوُلَبْقا :َلاَق اك تر
 اَي :َلاَقَك ءُهوُرَبْخَأَف ؟ْمُتْعَئَص اَم :َلاَقَف ُهْنَع ُتْيَكَنَت َءاَج اّمَلَف ءَىَلَع دچي ع 7

 د كلَ ُتْمَسْقَأ رع اي :َلاَقَق تكس ءِنْمْحَلا َدْبَع اي :َلاَ م : ٌّتَكَسَف «رلحكلا
4 

 وروي هے

 اناثأ ىد ارلاقف ‹َكَقاَيَضأ لس :ُتْلَقَف ءُتْجَرْكَف !َتْنِج + امل يِتوَص ٌعَمْسَت كنك

 ىح ةع ال شاو :نودحلا لاقت ةا ةمَعظأ ال هللاو ينور ا

 ظيغلاو جرحلا نم هل لصح امل هلاق امنإ) ٠٠١: /۷ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(
 .«هتقو يف هب اوتتهتت مل :يأ «ربخأ امنإ ءاعدب سيل هنإ :ليقو «هببسب ءاشعلا مهكرتب

 .«نامور مأ هتأرمال ركب يبأ نم باطخ اذه» :؟77/17١1 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 ةياهنلا .ةدراب رورسلاو حرفلا ةعمد نأك ؛ هينيع ةعمد هللا دربأ ةقيقحو ءاهرورس : نيعلا ةرق ةرفإ

8/5 



 تاوَعَدلا باتك -73

 ا د اا م و و ت 3 م اال < هر ور زا er o fol ا ا 0

 هدي عصضَوَف «وب َءاَجَف «َكَماَعط ِتاَه ؟ْمُكاَرِ اَنَع َنوُلَبقَت ال ْمُكَل ام ْمُكَلْيَو :َلاَقَك ُهَمَعظَت
af 02 . 5 5 5 95 3 Tr1  

 «ناطيشلا 0 1 مسي :لاقف

 م دج E ا و “همش يأ ا .لهاجلا

n 0 2تا ل جي  ofو  o Tot 

 نِم مكلبق اميف ناك دقل» : لَك هللا لوسر لاق : لاق هل ةريره ىبأ نعو 2 5

 ير 9 د 2 01

 . يراخبلا هاور .هرَمُم هتف ٌدحأ يم يف كي ْنِإَف َنوُنَدَحُم سان مَمألا

 .ةشئاع ةياور نم ملسم هاورو

 .َنوُمَهْلُم يأ ؛َنوَّدَحم» : بهو نبا َلاَق امهتياور يفو

 يبأ نبا : ينعي ًادْعَس ٍةَفوُكلا لها اكس : َلاَق ءايوو ًةَرْمَس نب رباج نعو 6

 ىّنَح اوُكَشَم ارامَع ْمهْيَلَع َلَمْعَتْساو < ُهلَزَعَك هلو باطخلا نب رمع ىَلِإ هه صاقو

 ال كن ٍنوُمَعْرَي ِءاَلّؤَم نإ َقاَحْسِإ اَبَأ ا :َلاَقَك يل َلَسْرَأَك ٠ وُلَصُي نسخي ال هئا اوُرَكَد
 و ٤ 5 2 و ا ء چ 0 2 5

 رخ *أ ال وكي هللا لوسر ٌةاَلَص وب يَلَصَأ ٌتْنُك ينك لاو انآ اّمأ :َلاَمَق ءيَّلَصُت نحت
 ا 0 و

 ل
00 - 2 017 2 

 ا E «نيَيلوأْلا يِف ُدَكَراف ءاَسِعلا يتالَص يلَصا ءاهْنَع

 بأ اي كب ّنظلا َكِلَد :َلاَق 0000 ل قرا عناق انا ب

 لد ىّنَح «افوُرْعَم َنوُنُْيو هْنَع َلَأَس لإ ًادجيْسَم ْعَدَي ْمَلَق قَفوُكلا لها ُهْنَع ناسي
 هج دج رع هه د سوو مروف هل ل ل 2 30

 :َلاَقَك 2( ةدذعس أ ةَداَتَق ُنْب ُةَماَسُأ لاقي ءمُهْنِم لَجَر ماقف «سْبَع یل ادجشم

 .ةّيِضَقلا يف ُلِدْعَي الو ةّيِوَّسلاب ُمِسْفي اََو ةيرسلاب ٌريِسَي ال َناك ًادْعَس ناق اَنَتْدَصَت ْذِإ اَمأ

 4 َماَق ءًابِذاَك اذه دنع ناگ د هللا :تالك نودا ااا لاك
ro S2يي ها ه8 رر ويدور ©  

 لوقت لكس اإ َكِلَد َدْعَب َناَكَو .ِنَئِفْلِل ُهْضْرَعَو «هرقف طار «هرمع طاق «ةعمسو

 لكس فك اأ نوف ريب خش

 .)14( 11 / يراخبلا :هجرخأ _ 4

 .(۲۳) (۲۳۹۸) ۱۱١ /۷ ملسم :هجرخأو

 . )10۸( FA /Y (fo) ملسمو ‹)00¥) 1 يزاخبلا : هجرخأ - 16۰6

 .«صقنأ ال يأ» ۳٤۹: /۲ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(



mwداف  
 هل عووعر

 طَقَس ْدَق دعب هتیأر انأف :ًةرُمَس نب رباج نع يوارلا ٍرْيَمع نب ِكلملا دبع لاق

 . ِهّيَلَع قفتم . نهرو قرطلا يف يِراوَجْلِل ضرع ُهْنإو «ربكلا ّنِم هيي هْيْيَع ىلَع هابچاح يرو + ےہ و نكس كَ 2 2

 هنمصاخ « هنو و لين نب ورمع نب ديز نب ديعس ّنأ :ةوسزلاب نب ةورع نعو 5

 :ةيعس لا هيفا و يع دش نأ كعلاو گلا نب َناَْرَم ىلإ سْأ بْن ىو
 23 و هر

 تقيس ادام :َلاَق ؟ !هنك هلا لوف نو قوم ىرلا كلب هيف فو ايش دا تيقدالا

 ضزألا َنِم ارش حا ْنَما :لوقي ب هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق ؟4ل5 هللا لوس ْنِم

 نس: لاقف اده دن هس كلاش ال ناور هَل َلاَقَف «َنيِضرأ عْبَس ىلإ هكر ءًاملظ

 بهذ ىَّنَح تام امف : لاق ءاهِضْرَأ يف او ءاهَرَصَت مغأف ةَبِؤاك تناك نإ هللا

4 

 . هْيَلَع قفتم . تام ورح يف ْتَحَفَو ذإ اًهِضْرَأ يف يِشْمَت َيِه امَنْيَبَو «اَهرَصَب

 ا ا ا ل ل

 اح يلا ٍراَدلا يف رئي ىَلَع ْتَرَم اهو ِديِعَس ٌةَوْعَد ينئَباصأ ل ل

 .اهّرْبَ ثناكو ءاّهيِف ُتَعَقَوَف «اهيف

a e 3ليلا نم يبأ يِناَعد دُحَأ ُتَرَضَح امل :َلاَق 01 0 ٤ 75 و هاد سم  

 ا ال يّنِإو يب يتلا باحضأ نم َلَعْقُي نَم ٍلْوأ يف الوم لإ ارا :َلآَقَف

 ٍصْوَتْساَو ءٍضْفان ًانْيد َىَلَع إو دای هللا لور لل رك كلم ىلع 2 قو
naf 2 

 بَ ْمَل مث وِرْبَق يف َرَخآ ُهَعَم ُتْلَقَدَو « ليِتَق لوأ ناف ءاَنْحَبْصْأَف ريح َكِتاَوَحَأِب

 وذ َرْيَغ عضو مْوَيك َوُه اذإف ِرْهْشأ ڌم دعب ُهُمْجَرْحَتْساَ ا

 .يراخبلا هاور .ةدِج ىَلَع رب ىف ُهُتَلَعَجَف

 يللا ِدْنِع ْنِم اجرح ويب سلا باحصأ ْنِم نيلجر نأ : هذ سنأ ا
Ttوعم و ل  or roت ه٤ موس  d<لك عم راص «اقرتفا املف . اًمِهيِدْيَأ َنْيَب ِنْيَحاَبْصِملا لثم اَمُهَعَمَو ٍةَمِلَظَم وليل يف < ا سس سرس م  

 .ُهلْهأ ىتأ ىَّنَح ٌدِحاَو اَمُهْنِم ٍدِحاَو
 ت

 و س .٠ 2 ها رع
 رشب نب دابعو «ريضح نب ںی ُدْيَسأ ٍنْيلْجّرلا نأ اهِضْعَب يفو ؛ قرط ْنِم يراخبلا ةاور

 .(۱۳۸) ۵۸/٩ )١111١( ملسمو «(۳۱۹۸) ١7١/5 يراخبلا :هجرخأ _

 )١1801(. ۱۱۹/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(۳۸۰۵) ٤٤ /هو (555) ١١8/١ يراخبلا :هجرخآ - ۸



 ةر ًانْيَع طهر ةَّرْشَع ةي هللا لوسر ثعب :َلاَق ه5 ةريره يبأ نعو 2 ۹

 َنْيَب ؛ٍةَأَدَهلاِب اوناَك اَّذِإ ىَّنَح اوقلطناف ءهفيض ّيِراَصْنألا باث نب مِصاع اَهْيَلَع َرّمأو

 كم ْنِم بيرق ْمُهَّل اورق «نايحل وُب :ْمُهَل لاقي ليده ْنِم ّيَسِل اورد ؛ةَكَمَو َناَنْسُع
 ْعِضْوَم ىلإ اوُؤَجَل ءةُباَحْضَأو ٌمِصاَع ْمِهِب نأ اّمَلَف ءْمُهَراَنآ اوُصَتْقاَف ءماَر لج

Nودا ُمُكَلَو ْمُكيِدْيأِ اوظْعَأَت اونا :اولاَقَ  

 و ی ا ا
 ىَلَع رْمت هناك مب لرو ًامِصاَع اوُنتَقَك لبتلاب ْمُموُمَر لپ كي اع زی ملا
 اوُقلظأ ْمُهْنِم اوُنكْمتْسا الم .ُرَحآ ُلُجَرَو يدا نب ديرو ءٌبِيبُخ ْمُهْنِم .قائيملاو ِدْهَلا
 نإ ْمُكَبَحْصَأ ال هللاو ٍرْدَعلا لَو اَذَه :ُتِلاَثلا ٌلُجَّرلا َلاَق .اًهب ْمُهَوُظبَرَف ءْمِهّيِسِق َراَتْوأ

 هر ل
 9 ب نور ير قع 3 ور ور oa 2 4 هر. 2

 اوقلطناو «هولتقف «مهبحصي نأ ىبأف «موجلاعو هورجف «ىلتقلا ديري ءةّوسأ ءالؤهب يل

 3 2س 2 Le ہر رور دور يطع ع 3 بر ت يا ۾

 2 2 ا

 وو ا ق و و 1 و ر 28
 بيبخ ثبلف .ردب موي ثراحلا لتق وه بيبخ ناكو ءابيبخ يفانم ٍدبع نب لفؤن نب رماع

gg S3202 0 ر £  oھ ص اھ  oمار 72 #7 ھو 72 ر  

 دحتسي ىسوم ثراحلا تاب ضْعَب ْنِم َراَعَتْساِف ءهِلْثَق ىلَع اوُعّمْجَأ ىَتَح اريسأ ْمُهَدْنِع

 2 2 0 z7 Aro 00 و f i> 2 7 2 دحر رے ا 3 7 |
 ىسوملاو وذخف هسِلجم هتدَجَوَف هاتأ ىح ةلِفاَغ َيِهَو اهل يتب َجَرَدَف «هتراعاف اهب

ASÎ PT I OTT 7رو مت هك  QISE fF2 راس  lT RY 
 !كِلذ لعفأل تنك ام ؟هلتفأ نأ َنِيّسْحَتَأ :َلاَقَف .ٌبْيَبَخ اَهْفَرَع ةَعْرَف ٌتَعِْرفْف ءوِدَيِب

 2 و هى 2 عر ۶ ي کو o ريب نع (ن 1

 بنع ْنِم افطق لكأي اموی هتدَجو دقل هللاوف «بيبح نم اريخ اريسأ تيأر ام هللاو تلاق

 1 >ٍ ١ وي ر ا هللا هقزر قزرل هنإ :لوقت تناكو «ِةَرَمُ ْنِم ةكَمِب اَمَو ٍديِدَحلاِب قثوَمل هنإو هدي يف و دے لو وک ل فد و جس سلوك و عضد عمم سل وو رپ
cE o22 ۴ وعر ر ت  ARم  o3م ےس  

 يلَصأ يِنوعد :بْيبخ مهل لاق ‹لجلا يف هوتميل مرحلا َنِم وب اوجَرَح اَملَف .ابيبخ

 :تذزل عرج يب ام نأ اوْبَسْحَت نأ الؤل هللاو :َلاَمَف ِنْيََعُكَر َعَكَرْف «هوکرتف ؛ ِنْيَتَعْكَر وو م رر م م TN i و ر ر يع كر 2ر همم اس هر 4

 :لاقو .ًادحأ ْمُهْنِم يب الو ءَأَدَدِب مهلتفاو َادَدَع ْمهِصْخَأ مهلا

 يِعَرْصَم هلل ناگ ٍبْنَج يأ ىَلَع السم لثفأ نيج ىلابأ تشلف >7 0 و 1 ا

 ممول لاضؤا ىلع كراج اشتي نإو وللا تاد يف كلر

 .(۳۹۸۹) ٠٠١ /5 يراخبلا :هجرخأ 8

 رسکب ولشلاو .وضعلا وهو لصو عمج لاصوألا» : ۷4/۷ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)

 عطقملا :عزمملاو ءدسجلا انه هب دارملا نكلو ءوضعلا ىلع قلطي دقو «دسجلا ةمجعملا

 . «عطقي دسج ءاضعأ مالكلا ىنعمو



  GBظ 5956
 ت

 هباحصأ ةي ئبنلا : ينعي  رَبخأو .ةاَلَّصل اًلّصلا ًارْبَص لف مِلْسُم لكل َّنَس َوُه بیخ ناکو

 وتزن يهنأ اوُذُح نی تبا نب مِصاح ىلإ ٍشْرُ نِ سان عبو مربع اوُبِصأ موي

 © لا نِ للا لغم مِصاَعل هلا كعب منام نِ الجول داگو «َرُْيهْنِم ءيکپ

 . يراخبلا هاور . م يروا كروت لو ْمِِلْسُر نم هنَمَح

 ْمُهْلتُا» : هلو .لخَبلا :«رْبَّدلاو» .ُباَحَّسلا : ؛ّلظلاو» (ٌعِضْوَم : : ةَأَدَهْلا» :ُهلوق

 بيصنلا يهو ءابلا رسكب ِةَّدِب عمج ّوُه َلاَق ٌَرَسَك ْنَمَف ءاًهجتفو ءابلا ٍرْسَكِب «ًادَدِب
 َنيِقّرفَتُم :ةانعم َلاَق َّحَتْق ْنَمَو يص ْمُهْنِم ٍلحاو لَكِ َةَمِسَقْنُم ًاصّصِح ْمُهْلُتقا :هانعم
 .ديِبَتلا ّنِم ٍدِحاو َدْعَب ًادحاو ِلْثَقلا يف

 e اذه ْنِم اهِعِضاَوَم يف ْتَقَبَس ةحيحص ٌةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 ثيدَحو جْيَرُج ْتيِدَح اهنمو د ا يس ا

 يف او عيس يِذَلا ٍلَجَرلا ر ةرخصلا مُهْيَلَع ْتَّقِبَظ أ نيذلا ٍراَعلا باحصأ

 :ٌةروُهشم ٌةريثك بابلا يف لئالدلار . كَ ُرْيَغَو ناف ةَقيِدَح قا لف تال سلا

 .قيفوّتلا هللابو

 ةتظأل ينِإ : طق ِءيَسِل لوقي هنو د رمع تحمس ام : لاق ر نبا نعو ۴

 . يراخبلا هاور . نْظَي امك ناگ لإ ءاڌگ

® ® 

 .(3855) 5١/5 يراخبلا :هجرخآ _ ۰

 نأ ثيدحلا يفو :لاق «ريبانزلا ربدلاو ةباحسلا ةلظلا» : ٤۷۹/۷ رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 مكح هيلع يرجي هنأ نم ةفنأ «لتق ولو هسفن نم نكمي الو نامألا لوبق نم عنتمي نأ ريسألل

 .«نمأتسي نأ هل ةصخرلاب ذخألا دارأ نإف ءةدشلاب ذخألا دارأ اذإ اذهو «رفاك
 .(9459/)و (050)و (69١)و (۳۰)و (١؟) :ثيداحألا رظنا (۲)



 ٠ GD اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 ناسللا ظفحب رمألاو ةبيغلا ميرحت باب 4

 م يَا مَ لڪ اي نأ ُْكْدَحأ بِ اصعب مكْسَنَي بغي لو :ىّلاَعَت هللا لاق

 کک سل ام فق الو» :ىَلاَعَت لاقو ۰۲ : تاَرجُحلا] 6 ب باو هلآ لّ أ | أوقنأو هومتهركن

 لاقو «م. :ءےرا ©«( اوسم دنع نک کہو لم داَوفْلاَو صبا َممّسلأ َّنِإ ْمْلِع هي

 ۰۸ :نر @ دي بقر هيد لِ لوق نم طفي ات : لا

 ر امال الإ مالكلا ٍعيمجج نع ُهَئاَسِل طفح نأ لَكُم لل يبني هنآ معا
o و 

E Aدق هن ةنَع ُكاَسمإلا ةتسلاف َةَحَلْصَملا يف ُهُكْرَتَو مالكلا  

 ا ال لاو ءوَداَعلا يف ٌريِثَك َكِلَدو و وأ مارح ىلإ حاملا مالكلا رحتي

 . يش

 مْوَيِلاَو شاب ُنِمْؤُي ناگ ْنَم» :َلاَق 16 َِبَنلا نع « هڪ ةريره يبأ نعو ١
 .ِهْيَلَع قفتم ؛ُتْمْضَيِل وا ًارْيَخ لقي رخآلا

 َتَرَهَط يذلا َوُهَو ءًاريَخ مالكلا ناگ اد الإ مكتب ال نأ يغني هنآ يف ځيرص اذهو

 . ملكني الك ةحَلصَملا ٍروُهُظ يف كس ىتمو ُهْتَحَلْصَم

 ؟لّضفأ َنيِملْسُملا يأ هللا لوسر اَي تأ :َلاَق ب ىسوم يبأ نعو 51

 .ِهْيَلَع قفتم اوِيَيَو ِهِناَسِل ْنِم َنوُمِلْسَملا َمِلَس ْنَم» :َلاَق

  _ ۱يراخبلا : هج رخ ۸/ ۱۲١ )1٤۷٥(« ملسمو ١/59 )٤۷( )۷٤(.

  7يراخبلا :هجرخأ ١/ ٠١ )۱١(« ملسمو ١/٤۸ )٤۲( )55(.



Cer)نيحلاصلا ضاير  

 َنْيَب اَم يِل ْنَّمْضَي ْنَم» ا كوشر لاق لاك ءدعس نب لهس نعو

 هلع قفتم هةَنَجلا ُهَل ْنَمْضَأ ِهْيَلْجِر َنْيَب اَمَو ِهُيَيْحَل

 ملكا ملل دملا ّنإ» :لوقي لكي يلا عمس هلآ : هت ةريره يبأ نعو - 6

 .هْيَلَع قفتم «ِبرْغَملاو ٍقِرْمَملا نيب امي َدَعْبأ اَلا ىلإ اب لرب اف نيتي ام
 ال مأ ٌرْيَخ اهّنأ رك نیتی : ىنعمو
 هللا ن ناو ن ةا لكتب دبا نإ : َلاَق ب يبنلا نع ءهنعو 6

 ا اهب هللا ُهُمكْري َالاَب اهل يقي ام

 يراخبلا هاور .؛متَهَج يف اه يوه ًالاب اهل يِ ال

 للك هللا لوسر نأ : هني و َيِنَرُملا ٍثراحلا نب لالي نمحرلا دبع يبأ نعو 7
 ْتَمَلَب اَم َعّلْبَت نأ نا نكي ناك ام یتا هلا ٍناوضر نی مَا ملكت لجل نإ :َلاَق

 ام وللا طس ْنِم ٍةَمِلَكلاِ ُمَلَكتبل لُجَرلا ناو ِهاَقْلَي موي ىلإ ُهَئاَوْضِر اهب هل هللا ُبّتْكَي

 يف كلام هاور . املي موي ىلإ ُهَطَحَس اهب ُهَل هللا تقي فقل ا ان علب نا نكي ناگ

 SS E : لاقو «يذمرتلاو ُأطَوَملا

 ْمِصَتْعأ رهاب ينئّدح هللا لوسر اي :ٌتْلُق :َلاَق ۾ هڪ هللا دبع نب نايفس نعو - ١
 ؟َىَلَع فاحت ام ف وأ ام ىا لوسر اب :ُتْلُق مقسمه هلا ير لق :َلاَق هب

7 
 . (حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .«اَذَه» :َلاَق مٿ دست ناسي َدَحَأَ

 رك ِرَْع َمالَكلا اوُريكَ الد : لَك هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءو رمع نبا نعو ۸

 ُبْلَقلا للا َنِم سالا َدَعْبأ ّنإو !ٍبلَقلِل ٌةَوْسَق ىلا هللا رک ِرْيَمب ماَكَكلا رگ ناک 1

 . يذمرتلا هاور .«يِباَقلا

 نيب ام رش هللا ُهاَكَو ْنَم» :ِلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هڪ ةريره يبأ نعو 8

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .؛َةَنَجلا لحد يلج نيب ام رسو دحل

 . ملسم يف هدجأ ملو ١١5 )1٤۷٤(« /۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۳

. (0°) (YAAA) 7/6 ملسمو »)1٤۷۷( ١١5/8 يراخبلا :هجرخأ _ ‰4 

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۸/ ۱۲۵ )٩٤۷۸(.

 )۲۳٠۱۹(. يذمرتلاو «يشيللا ةياورب (۲۸۱۸) «أطوملا» يف كلام :هجرخأ 7 5

 )541١(. يذمرتلاو ء(۳۹۷۲) هجام نبا :هجرخأ _ ۷
 . فيعض ثيدح وهو )۲٤۱١(« يذمرتلا :هجرخأ _ ۸

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۲٤۲٠۹(« يذمرتلا :هجرخأ _ 4۹



 ?Kerr اَهنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 :َلاَق ؟ةاَجْنلا ام هللا لوسر اي :تلق :َلاَق هيلو رماع نب ةبقع نعو 2 ١ سا 2# ىلا ر نش يونا 2 وب شا 305006

 :لاقو «يذمرتلا هاور .«َكِتَكيِطَح ىَلَع ِكْباو ءَكَتْبَب ٌكْعَسيْلَو ءَكَناَسِل َكْيَلَع كِيْمَأ»
 م م

 . «نسح ثيدح»

 مآ نبا َحَّبْصَأ اإ : لاق يب يبنلا نع ١ هبل يردخلا ديعس يبأ نعو - ١ه"١

 4-0 و
 َتْمَقَتْسا ِنِإَف ؛َكب ٌنحَت امّنِإَف ءائيِف هللا قنا :ُلوُقَت ,ناسللا ٌرفكت اهلك ءاضغألا نإ مو 2 - ت i د يمس 9 2 هرس رو 7 2
 .يدمرلا ارو ج وما تجوع نو اتنا

 . هَل ٌعَضْخَنَو لز يأ :َناَسّللا ا

 نجلا ينُلِخذُي لّمَعِب ينربخأ وللا َلوُسَر اَي :ٌتْلُق :َلاَ كو ٍذاَعُم نعو - ۲
 :هْيَلَع ىَلاَعَت هلا رسي ْنَم ىَلَع يسيل هاو «ميظح ْنَ لاس ْدَقَل» :لاق ؟رانلا ّنِم يِنُدِعابُيَ
 هُم كيلا جنو «َناَضَمَر ُموُصتو ةاَكَّرلا يتؤثو ةاَلّصلا مينو اعيش هب كرهت ال هللا دمعت
 ُءاَملا يفي امك ةَعيطَحلا ٌئِفظت ُةَقَدَّصلاَو ؛ةّنج ٌمْوّصلا ؟رْيَكلا ٍباوُبَأ ىَلَع َكَلْدأ الأ» : لاق

 ٠٠ :هتجشلا) 4عجاّصتلا نع مُهيوُمَج اجت : الت مت اِلْيَللا فْوَج ْنِم ٍلُجَرلا ُةاَلَصَو انا
 دواس ةَوْرْوَو ءودوُمَعَو ءرْمألا سارپ كرب الأ» : لا مث ۷ :هتبعرر اق علب ىَنَح
 ٍهِماَنِس ةَوْرذَو ةالصلا ُهُدوُمَعَو مالشإلا رمألا سار :َلاَق ءا لوسر اي ىَلَب :ُتْلُق
 هتاسلب دعاف هيلا لوفر اي ل :ُتْلُق «اوُلُك كَ كالمب كرب ال :َلاَق َّمُث داهجلا

 كنّ : لاقف ؟وب ُمّلَكَت امب َنوُذَحاَوُمَل اًنإو هللا لوسر اي : تلف “اده َكِْيَلَع ف : لاقو
 «يذمرتلا هاور .«؟ْمِهيَتِسْلأ ُدِئاَصَح الإ ْمِهِحوُجو ىَلَع ٍراَّلا يِف سانلا بكي ْلَمَو !َكمَأ
 . اده لبق باب يف هحرش قبس ُدَقَو ««حيحص نسح ثيدحاا :لاقو

 دا١ : َلاَق كي هللا َلوُسر َّنأ : هَ ةريره يبأ نعو - ۴
 ناگ ْنِإ َتْئَأَرْقَأ : ليِق هرکی امب كاا َكَرْكِو١ :َلاَق ملأ ُهَلوُسَرَو

 . ملسم هاور ههه ْدَقَف لوقت اَم ويف نكي ْمَل نإو « بغا دقف لوقت اَم ويف ناگ نإلا 52 ل مل ال موس د 57 اع خس ا هه :

1 

 اذنك ل

 ١ _ يذمرتلا :هجرخأ )5105(.

  0١يذمرتلا :هجرخأ )5101(.

 .(5715) يذمرتلاو ء«(۳۹۷۳) هجام نبا :هجرخأ - ۲

 .(۷۰) (1689) 7١/8 ملسم :هجرخأ 1611

 .باتكلا نم قبس اميف دري مل )۱)



GD 
 نيحلاصلا ضاير

 يف ىَنِي ردا َمْوَي هَبطُح يف لاق ال هللا لوسَر نأ : فط ةركب ىبأ نعو 5
50 

 ءاَذَه ْمُكِمْوَي ٍةَمْرْحَك ْمُكْيَلَع مارح ْمُكَضاَرْعأو ءْمُكَلاَوْمأَو ءْمُكءامو نإ : عادولا ةَ

 .ِهْيَلَع قفتم تْفّلَب لَه الأ ءاَذَه ْمُكِدَلَب يف ءاَذَه ْمُكِرْهَش يف

 .اڏگو اذك َةّيِفَص ْنِم َكْبْسَح :ِلي ئبنلل ُتْلُق :تلاق ءا ةشئاع نعو _ 66

 «!ُهْنَجَرَمَل رْحَبلا ِءاَمِ ْتَجِرُم ول ةَمِلَك ِتْلُق ْدَقَل» :لاقف ءةريصت يي :ةاورلا ضعب َلاَق
 ا 2 2 ب هس ال 0 َ أ ص ع ل

 .«اذَكَو اذگ يل نإو ًاناسنإ ''”ٌتْيَكَح ىثأ ُبِحَأ اَم» :َلاَمَق ًاناَسْنِإ هَل ٌتْيَكَحَو :تلاق

 .«(حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد 95 هاور

 .اًهِحِبقَو اهن ِوَدِشِل ُهُحيِر وأ ُهُمْعَط اهب ريع ةطَلاَحُم ةنطَلاَح هْنَجَرَم» : ینعمو
 نإ © وأ نع نِي امو : ىَلاَعَت هللا َلاَق ءةَبيِلا نَع ٍرجاوَّرلا غّلبأ ْنِم ُتيدَححلا اذهو

 rey : بتر © یوی یو لإ وه

 ْمُهَل موق ُتْرَرَم يب َجِرْع اّمَل» :ِةلكي هللا لوسر لاق :َلاَق هيَ سنأ نعو 5

 :َلاَق ؟ليربج ای ءالؤه ْنَم :ٌتْلَقَف ْمُهَروُدْصَو مهَكوجو َنوُشِمْخَي ساخن ْنِم ٌراَمْظأ

 .دواد 0 هاور 0 «ٍِساّنلا َموُحل َنوُلُكأَي يي ذَا ِءالؤه

 مِلْسُمْلا ىَلَع ٍمِلْسُملا لك :َلاَق لكك هللا َلوُسر نأ : هنن نط ةريره يبأ نعو _ ۷

 . ملسم EE : مارح

 ةبيغلا عامس ميرحت باب ."هه ظ

 اهلئاق ىَلَع ٍراكنالاو اهّدَرِب َةمَّرحُم ًةبيغ عمس نم رمأو

 هنكمأ نإ سلجملا كلذ قراف هنم لبقي ْمَل َوَأ زجع نِإف

 "ىلا لاو و وو هع ركزت ی اضيحي س اتو : ىَلاَعَت هللا لاق

 رمو عسل كله :ىَّلاَعَت لاقو «[م :نوتموملا] 4© تشر وغلا نع م مه بیاد

 ٤ _ يراخبلا :هجرخا ۳۷/۱ )۱۰٥(« ملسمو ۱۰۸/۰ )۱۹۷۹( )۳۰(.

 ٥  7يذمرتلاو «(5475) دواد وبأ :هجرخأ )756١7(.

 .(۹٩۸4۷٤)و )٤۸۷۸( دواد وبأ :هجرخأ 5

 .(۳۲) (1974) ٠١/8 ملسم :هجرخأ _ ۷

 )١( ةياهنلا .هلعف لثم تلعف :يأ ٤١١/١ .



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 هيف وضو نبل تير ر : ىَلاَعَت لاقو ۰[ : رولر اوسم ُهْنَع ناک َكِيلْوأ لک دالا

 1 الق ُنطِيَّشلأ كيني امل بع ِثيِدَح يف وضو ىح مهن شرعا اتیا
 ٠1٦۸ :ماعنألا] 40 يي رولا

 در ؛هيخأ ٍضْرِع ْنَم دَر ْنَم» :َلاَق ي ّيبنلا نع هڪ ءادردلا يبا نعو 4

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور . هِةَمايقلا موي َراَّنلا ِهِهْجَو ْنَع هللا

 باب يف َمّدقت يِذَّلا روهشملا ليوطلا هثيدح يف ل ِكللاَم نب َناَبَتِع نعو _ ۹
 5 اقف ؟؟ِمُشْحّدلا نب كلام َنْ ا :َلاَقَك يلب ل يبنلا ماق تارا

 هلإ ال لا د هارت الأ كلَ ُلَقَت الد : الك ىبنلا َلاَقَك هلوسَر الو هللا بجي ال یف

 ىغتبي هللا الإ هلإ ال :َل د ْنَم ٍراّئلا ىَلَع مّرَح ْدَك هللا ناو اهلا هو كلب ديرب هلا
٠ 

 ص 2 1

e 0 و e 

 . ِهْيَلَع قفتم . اهلا هجو كلذ ا 8 2

 غاب مث قوف ني ةانثم ٌءات اهدعبو اهُّمَض َيِكُحو روهشملا ىَلَع نيعلا رسكب «نابثِوَو»
 .نيتمجعملا نيشلا مضو ءاخلا ناكسإو لادلا مضب «مُّشْحَّدلا»و .ةدحوم

 يف قبب دقو يوت صف يف لولا ةف يف الط كلام نب امك نمو 10۰

 نب ٌبعك َلَعَف اَم» : كوب موقلا يف ٌسِلاج َوُه و للي ّئبنلا لاق :َلاَق .ٍةِبوَّتلا باب

 لاَ .ِهْيَفظِع يف ُرَّنلاو ُهاَدْوَب ُهَسْبَح هللا لوسر اي ل يا

 را aT هاف لبج نب ٌداعُم هَل
22 

0-4 

 ر

eا 5  

 .هِسفنب هباجعإ ىلإ ةراشإ وهو «هابناَج : «هاَفقظِع»

 ةييغلا نم حابي ام باي "هك

 لِ رهو اهب الإ لإ لوُصولا نكي ال يعرف حيحَص يغرق حاب هيلا نأ ملغ
 : ِباَبْسَأ

 هَل نمم امِهِريَغو يِضاَقلاو ِناطْلُسلا ىّ َمَلَطتي نأ موُلظَملِل ُروُجيَ م افا :لرأل
 .اذكب اَ يَمَلَط قوق هيدا اأ ٌةياَلو

 .(۱۹۳۱) يذمرتلا :هجرخأ _س ۸

 )٤١۱۷(. ثيدحلا رظنا - ۹

 )5١(. ثيدحلا رظنا _ ۰



 نيحلاصلا ضاير 1 م

 وُجْرَي ْنَمِل لوقيف «باوصلا ىَلِإ يِصاَعلا دَر ءرگْلُملا ٍريِْغَت ىَلَع ةاعتسالا : ين

 رشا ةوكيرتفللا ركلو نه 34 اع الك ا

 .ًاماَرَح َناَك َكِلَذ ْدِصْقَي ْمَل ْنِإَف ءِركْنملا ٍةَلازإ ىَلِإ لّصَوَتلا

 اًذكب نالُق وا يجوز ؤا ؛ يخأ وا يبأ يمل : يِتْمَملِل ٌلوقيف ئاَتْمَيْسالا : ُتِلاَثلا

 َكِلَد وْسَنَو ؟مْلظلا عْفَدَو (يَّمَح ليصختو هني صالخلا يف يقيرظ اَمَو ؟َكِلَد هَل لَه
 «ٍصْخَش وأ ٍلُجَر يف لوقت ام :لوقي نأ لّضفألاو طوخألا َّنِكلو ةَجاَحْلِل ٌدِئاَج اذهف

 ُنييعَتلاف ءَكِلَّد َعَمَو ءِنيِبَْن ريع ْنِم ٌضَرَكلا هب ْلصْحَيُهنإَف ؟اذك وِرْمأ ْنِم ناگ ءور ذأ
 : ىَلاعَت هللا اع نإ ونه یخ يف ةركدتَس امك ئاج

4 

 ووو مك هوه روک ر سا روو وو ىلع ني
 :ووجو ْنِم كلذو «مهتحيِصنَو رشلا َنِم َنيمِلسملا ريحت : عبارلا

 لب «َنيِمِلْسُملا عاَمْجِإب ٌرِئاَج َكلذو ٍدوُهَّشلاو ِةاوُرلا ّنِم َنيحوُرْجَملا حرج اَهْنِ
 ٍةَجاَحْلل ٌبِجاَو

 0 ر ر

o٤ etر 62 ر ا ا ا ھت  
 لا ئواسملا ر ل اح ىفخي 1 ٍرَواَشُملا ىَلَع ٌبجيو يروا كلذ

 هم مس ةيف

 ريغ ْوَأ ءِهيَلَماعُم ْوَأ ءدِعاديإ وأ ءويكراشُم وأ ناسنإ ٍةَرَهاَصُم يف ٌةَرَواَشُملا :اهنمو

 ال ْنأ

3 

 نأ فانَكَو ملل ُهْنَع ذاب يتسا وأ هياتم ىلإ كزتي اهتم یار ا اهنمو

 0 (ةصيضُلا دق نأ طش ب «ولأَح نايب ُهُتَحيِصَن اف ءَكِلَذب ُهقَمَتملا ٌرَّرَضَتَ

 هْيلِإ لّيَحُيو كلذ هْيَلَع ٌناطيَّشلا ر ذل كلذ مكتمل لم لوح ذر . هيف طاغي
 ب وانو

aEءاَهَل ًاحِلاَص ّنوكي ال ْنأِب ام : اههجَو ىَلَع اَهِب  

e SS 

 ْنأو وب ّرَتْغَي الو ءولاح ىَضَتْقُمِب ُهَلِاَعُيِل ُهْنِم َكِلَد َمَلْعَي وَ «ٌحلْضُي نم لويو هيري
 .هب َلِبَتْسَي ْوَأ ٍةماَقسالا ىَلَع ُهَْحَي نأ يف ىَعْسَي ت

 ٍةَرَداَصُمو «رْمُخلا برش ٍرِجاَجُملاك ِِتَعْدِ ْوَأ ِهِقْسِفِب ًارِجاَجُم نركب نأ ؛<سياخلا

 ُهرْكؤ زوجي ةَلِطابلا ومالا ينَوَتَو امل ٍلاَوْمألا ةياَبجو .("”سكَملا ٍذْحَأو ءِساّنلا

 )١( ثيدحلا رظنا )ه١6(.

 ) )۲ةياهنلا . سكاملا اهذخأي يتلا ةبيرضلا :سكملا ٤/ ۳٤۹.



 ?erv اَهنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 افي ا توال نوکیا 1 «بويعلا ّنِم و ِهرْيَغِب هرکذ مرځیو وب ٌرِهاَجَي اَمِب

 .هاترکد

 «جّرعألاو وا بقل فوُرْعَم ناسنالا ناک اذإف ‹«فيرعتلا :ُسِداَّسلا

 هي ەر

 ٍةَهِج ىَلَع ُةقالظإ ُمُوُسَيَو ٌكِلذب م ْمُهُفيِرْعَت زاج ْمِهِرْيَغو ءلّوْحألاو ءىمغألاو ءٌّمَصَألاَو

 اهرتكأو ُءاَمَُعلا اَهَركَذ بابسأ هس هذهف «ىَلوأ اگ كلذ ريب هفيرْعَت نكمأ ولو «ٍصيِقَتلا
 كلذ نق .ٌةروهشم ٍةَحِحَّصلا ِثيِداحألا َنِم اهُنِئالَدَو ؛هْيَلَع ٌعَمْجُم

 سني هَل اوُنَذْلا» :َلاَقَك فل ىبنلا ىَلَع ناسا ًالجر َّنأ : اچو ةشئاع نع 2 ١

 . هْيَلَع قفتم .«؟ِةَريِشَعلا وخأ

 . بيرلا لهأو ٍداسفلا ٍلهأ ةبيغ زاوج يف يراخبلا هب ّحّتحا

 ايد ْنِم ٍنافِرْعَي ًانالفو ًانالف نظا َم» : ال5 هللا لوسر َلاَق :تلاق ءاهنعو _ ۲

 ناذع يدخل اده ةو حا دعس نك كنللا لاق لاق + يراخبلا ءوز اا

 َنيِقِفانملا نم اناك نالجرلا

 مُهَجلا ابا نإ :ٌتلقف الإ ّيبنلا تيتأ :تلاق اتو سيق ٍتنب ةمطاف نعو _ ۴
 ا َلاَم ال ولصق ٌةَيِواَعُم اَمأ» :ِلكي هللا لوسر َلاَقَك ؟يِناَبَطَخ َةَيواَعُمَو

 .ِهْيَلَع قفتم ؛ِهِقَتاَع ْنَع اًضَملا ٌعَضَي الف ءمُهَجلا

 عصي ال» :ةياورل ريسفت َوُهَو (ءاسْنلِل ٌباّرَضَ مْهَجلا وُب اًمأَود : ملسمل 0 يفد

 کک : اتع :لیقو وق ْنَع اًضَعلا

 :لاقو Ea TS : نبأ نب للا دبع لاق دش ف

  _- ۱يراخبلا :هجرخأ ۸/ ٠١ )1۰٥٤(« ملسمو ۲۱/۸ )۲٥۹۱( )۷۳(.

 .(5054) ۲٤ /۸و (5051) ۲۳/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 ١98/4 )۱٤۸۰( )95( و٤/ ۱۹۸ )۱٤۸۰( )٤۷(. ملسم : هجرخأ _ ۳

 .ثيدحلا اذهل يراخبلا جيرخت ىلع فقأ ملو

  _ 5يراخبلا : هجرخأ 5/ ١9١ )٤۹۰۳(« ملسمو ۱۱۹/۸ )۲۷۷۲( )١(.

 .(لعص) برعلا ناسل .هل لام ال يذلا ريقفلا :كولعصلا )١(



emف  
oft كلذب ُهُتْرَبْحَأَ ا للا لوشسر تيك «لذألا اهني رَعألا نجر ئبدَملا ىلإ اتن ني» 

 فلك الرس ر كيرا اک اولاقف ءَّلعَف ام : هيمي دكا يب نب هللا ٍدبع ىَلِإ َلَسْرَأَك

 هيرو اجو سرح ٍدْضَت ىَلاَعَت هللا َلرْنأ ىَّنَح ٌةَّدِش ُهوُلاَق اّ ييف يف َعَمَوَق
 . هْيَلَع قفتم . ْمُهَسوُؤَر اول ْمُهَلَرِفْغتْسَيِل كي يبنلا ماعد مث ع : نوقفاتملا]

 اَبأ نإ : يب ىّنلل َناَيْفس يبأ ٌةأَرْما ُدْنِه تلاق :تلاق ءا ةشئاع نعو _ ٠

 ؟مَلْعَي ال َوْهَو نِي ُتْذَحَأ ام الإ يِدّلوو ينيفكي اَم ينيطْعُي َسْيَلَو ٌحيِحَس ٌلُجَر نايس

 .ِْيَلَع قفتم .«ِفوُرْغَملاي ِكَدلَوَو ِكيِفْكي اَم يِذُح» : لاَ
 ةميمنلا ميرحت باب '"ها/

 داسفإلا ةهج ىَّلَع سانلا نيب مالكلا لقن يهو
 4 را و ا

 لو نم ٌظِفَاب ات :ىَلاَعَت لاقو : کس <09 ويم ْماَّنَم امه :ىلاَعَت هللا لاق

 آم :َّقَل 4@ دبع بَ هيد الل
Aسم  MSMفلام كد  

 0 ْماَمَن َةَنَجلا ُلُحْدَي ال» : ل هللا ٌلوسر َلاَق : لاق هلو ةفيذح نعو 5

 ءناَبذَعُي اَمُهْنإ» :َلاَقَف نْيربقب ر دم ل هللا لوسر نأ : ايو سابع نبا نعو - ۷

 ٌرَخآلا اأو TT ربك لإ یک !ريبك يف نابع ام

 .يراخبلا تاياور ىدحإ ظفل اذهو .ِهّْيَلَع قفتم . ِهِلْوَب ْنِم ُرِيَتْسَي ال ناك

 هك کد فو . اًمهوغَر يف ريبگ :يأ هريبك يف ِناَيْذَعُي اَمَو» :ىنعم ٌءاملعلا َلاَق 2 2ع - 0 . ََح o f ت 5 ر 00 و و

 . اَمِهْيِلَع

 ه رب“ يه ےک چ تعنت هوس 03 ع

 .ملسم هاور .«ساتلا َنْيب َُلاَقلا ؛ُةَميَمَنلا

 .(۷) )١7914( ۱۲۹/۰ ملسمو ,(0775) ۸٩ /۷ يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 )1١6()151(. ۷۰/۱ ملسمو 5057(2) ۲۱/۸ يراخبلا :هجرخأ 75

 1١56/١ )9597()١١١(. ملسمو «(۲۱۸) 50/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(۱۰۲) (55050) ۲۸/۸ ملسم :هجرخأ 2 ۸

 .«تاتق ةنجلا لخدي ال» :يراخبلا ظفل )١(



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 نزو ىَلَع ءاهلابو «ةمجعملا داضلا ناكسإو «ةلمهملا نيعلا حتفب :«هْضَعلا»

 : يهو «ةَدِعلا نزو ىَلَع ةمجعملا داضلا حتفو نيعلا رسكب «(ٌةِضِعلا» يورو ءهجولا

 ةامر :ْيأ ءًاهضَع ُهَهَضَع :لاقي ٌردصم ُهْضَعلا :ىلوألا ةياوُرلا ىلعو «ناتهُبلاو بذكلا

 .هضعلاب

 سانلا مالكو ثيدحلا لقن نع يهنلا باب ه4

 هوحنو ةدسفم فوخك ةجاح ِهّيَلِإ ٌعَدَت مل اًذإ رومألا ةالو ىلإ

 ثيداحألا بابلا يفو 07 :ةدئاتلا] «ناوذملاو نالا لع وامن الو : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ٠ .هلبق بابلا يف ةقباسلا
 3 رو وک رو e #2 2 م < 25

 يِباَحَص ْنِم دَحأ يِنْعَلَبي ال» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنو دوعسم نبا نعو 2-89

 . يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور .«ِرْدَّصلا ُميلَس انأو ْمُكْيَلِإ جرا ْنأ بح ينإف ءًايَس ٍدَحَأ ْنَع 13 0. e oilseed 7 6 مه هم

 نّيَهجَولا يِذ مذ باب 4

 ال ام َنوُمَيَبُي ذِإ ُمُهَعَم وهو هللا نم نوح الو سالا نم وحس :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 :َنِواعَم َساَنلا نوُدجت» : هي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هبط ةريره سا نعو ١

 اَذَه يف سالا َراّيِخ َنوُدِجَتو ءاوُهَقَف اَذِإ مالْسإلا يف ْمُهُراَيِخ ِةّيِلِهاَجلا يف مُهُراَيِخ ص ص سام رس
 2 ف 3 1 سوم 1 2 2 ل هو سك يد سَ هرم 3 0
 ؛وجوپ ءالؤه ىَتأَي يذلا ‹نيهجّولا اذ سانلا رش نودجتو «هل ةيهارك مهدشأ نأشلا

 ه١ o .٠ ر
 . هيلع قفتم . وجوب ءالؤهو

 اَذَه ّدْعَت اتك :َلاَق .ْمِهِدْنِع ْنِم اَنْجَرَخ اَذِإ ُمّلَكَتَن ام ٍفالِخب ْمُهَل لوف اتنیطااَس ىَلَع

 . يراخبلا هاور . ةي هللا لوُسر ِدْهَع ىَلَع اقا

 بذكلا ميرحت باب 60

 ا ها 97 م٠ اسس سرك لس ع جب 8 مه 2
 امو :ىلاعت لاقو ء[985 :ءاّرسإلا] ولع دپ كل ضل ام فق الوو :ىلاعت هللا

e 0 2 2072 رب ارم ق7  

 “11۸ : ن € دیع بف هيدأ الإ لوف نم طفلي

 .فيعض ثيدح وهو «(۳۸۹۷)و (”895) يذمرتلاو «.(5870) دواد وبأ :هجرخأ - ۹

 .(199) (9075) ۱۸۱/۷ ملسمو 5١7/5 )۳٤۹۳(« يراخبلا :هجرخأ - ۰

 .(۷۱۷۸) 89/9 يراخبلا :هجرخأ 0١



558 e 
 ىلإ يِدْهَب قذصلا نإ» :٠ هلا لوسر َلاَق : لاق ءو دوعسم نبا نعو _ ۲

 ناو .ًاقيّدِص هللا َدْنِع َبَتْكُي ىح ُقّدْصَيَل َلُجَرلا َّنإو َدََجلا ىلإ يِدْهَي ّريلا َّنإو ءٌربلا
 ىَّنَح ُبِذْكَيَل َلُجَّرلا ناو ءِراّنلا ىَلِإ يِدْهَي ٌروُجُفلا ّنإو .روُجُفلا ىَلِإ يِدْهَي ٌبِذَكلا
 :ةل ىف «ًاباَذَك هللا َدْنِع َبتْكُي

 هيف رَ ْنَم ٌعَبْرَأ» : َلاَق ا بتلا نأ : ايو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو _ ۳

 سو ” هس

 د : اَهَعدَي ىَلَع ينافي نم ةلضخ وذ ثّناَك هني لضخ هيف ثنا نمو املاک قاتم ناگ
 . هيلع قفتم . اَرَجَف ّمَصاَخ ادو َرَدَغ َدَماَع اڏو ءَبَذَك ٌتَّدَح اڏو «ًناخ َنمتؤا

 .ادهعلاب ءافولا باب» ىف يف هوحنب ةريره يأ ثيدح َعَم هنايب قبس دق

 تلم رب مَ خب حت نت :٠ ل بلا نع ها سابع نب نعو 6
 ص َنوُمِراَك هَ ْمُهَو و ِثیدح ىلإ َحَمَس ِنَمَو ءَّلَعْفَي ْنَلَو نّيتريِعَش نيب دقي ن نأ

 َسْيَلَو َح َحورلا اهيِف خفني فن نأ َتلُكَو َبُذُع ٌةَروُص َرّوَص ْنَمَو «ٍةَماّيِقلا موي ب ُكّنآلا َُِْدَأ يف

 . يراخبلا هاور .«خفانب

 دملاب «كنآلا»و . بذاك رهو ءاذكو اذك ىأرو همون يف ملح هّنإ لاك يأ : ملكت

 .باذملا ص اصلا هَر : فاكلا فيفختو نونلا مضو

 ب نأ "''ىَرِفلا ىَرْفَأ» :هِلكي بلا لاق :َلاَك هو رمع نبا نعو 8

 يراخبلا هاور . هاير ْمَل اَم هيَ

 ري مل اميف ءاثيأر < لوقي ::ةاثعمو

 هع ب
 ¢ 5 ل

C+ o 

 اق هو بدنج نب َةَرُمَس نعو - ١55

 هللا َءاَش ْنَم هيلع صقيف « ؟اَيْؤُر ْنِم ْمُكْنِم ٌدَحَأ ىر لَم :وباَحْصَأل

 .(05) ثيدحلا رظنا _ ۲

 .(549) ثيدحلا رظنا- ۴۳

 ٤‰ _ يراخبلا :هجرخأ 05/9 )۷۰٤۲(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ٥٤/٩۹ )۷٠٤۳(.

 ٩ -_ يراخبلا :هجرخآ ۲/ ۱۲۷ ۱۲١ )۱۳۸٦( و ۹/٥٦ ۔ ٩۸ )۷۰٤۷(.

 لاق تابذكلا مظعأ يأ :ىرفلا ىرفأ» )۷۰٤۳(: 1 يرابلا حتف يف رجح نبا لاق )١(

 .«اهنم بجعتي يتلا ةميظعلا ةبذكلا :ةيرفلا :لاطب نبا



 GD اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 ءاَمُهَعَم ٌتقّلطْلا ياو ءْنِلَطْنا : يل الا اَمُهَّنإو ءِناّيِنآ ةلْيَّللا يناتأ هل :َةاَدَ تاد انل

٠ a HEةَرْخّصلاَي يوي وه اذ ةَرْخَصب ِهْيَلَع ٌمِئاَق رخ ادو  

 a ا ا ا از ر عَلي وِسْأَرل

 » :َلاَق «!ىلؤألا َةّرَملا َّلَعَف اَم َلْثِم هب د لَْطِك يلع ُدوُعي مك ناك امك هار حص

 رطل رع اَئْقَلَطْناَك ءُقِلَطْنا ٍقِلَطْنا 0 ام !هللا ناحْبس :امهل

 روزي هوجو يِ دعأ يتاَي و اَ ءييدَح ْنِم بوپ هيَلَع ميا ٌرَخآ ادو ُهاَمَقِل
 رم

 ءِرَخآلا بناجلا ىلإ ُلّوَحَتَي مث ٌهاَمَك ىَلِإ ُهَئْيَعو ُهاَمَق ا ُهاَمَك ىلإ ُهَقْدِش

 كَ ٌحِصَي ىح بناجلا كلك ني عرق امك لوألا ٍبناَجلاب َلَعَ ات ٌلِْم وب لَعْفَيَ

 ٌتلق» :َلاَق «ىلؤألا ٍةَّرملا يِف َلَعَف ام َلْثِم ُلَعْفَيم وْيَلَع ُدوُعَي مْ ءَناگ امك ٌبناجلا
 (ِرونَتلا لْنِم ىَلَع اتينا ٠ ءاتفلطناق ءنِلَطْنا ٍقِلَطْنا : يل الاق ؟ناذه اَم !هللا َناَحبَس 3 0 ر اق 0 و غ 0 0م

 فارع ٌءاسِنَو ٌلاَجر هيف اذإف هيف اَنْعَلْاَف ءٌتاوضأو ءطَمَل ويف اذإف» :َلاَق هنأ ٌبِسْحَأَت
 0 2 e مام 28 5 : ت 2 ١

 امل .اوَصْوَص ٌبَهّللا كلذ ْمُهاتأ اذإف < ْمُهْنِم َلَمْسأ ْنِم ّبَهَل ْمِهِيِتأَي ْمُه ادو
 ناگ 4

 لوقت اك ُهّنأ ُتْبِسَح «ِرْهَت ىَلَع اتتا ا ٌقِلطْنا ٍقِلْطْنا :يِل الاَق ؟ِءالْؤَم

 َعَمَج مَ ذك لج لا كَ ىلع اً ٠ ُحَبْسَي ٌحباس ُلُجَر ِرْهَنلا يف اڏو ءمّدلا ل رمح

 ٌعَمَج ق ذك يلا كي ياي م :غ ٌحَبْسَي اَم خشب خباشلا كلذ ادو ٌةريثك ًةَراَجِح ُهَدْنِع

 َمَجَر املك ي مجري مث حسي ُقِلطْنِك اربح ُهُمِقْلُيك هاف هَل رفيق ةراججلا ُهَدْنِع
 زلنا يي : يِ الاق ؟ناذه اَم مل تنل < ُهَمَقْلاَك ها هَل َرَعَك وبلل

 َوُه اذإف «َّىَأْرَم الجر ءار ٌتنأ ام وَرْكأَك وا قآرمل رملا هيرك ِلُجَر ىَلَع اَنْيََأَ ءاَتْفَلطْناَف

 ءْقِلَطْنا ٍقِلَطْنا :يل الاق ؟اَذَه ام IS ىَمْسَيو اَهْشُحَيِراَتُهَدْنِ

 ٍةَضْؤّرلا يره ني اإ عبرا رؤ لك نِ اهيف وعم وَر ىلع اا ءاتفلطْناَ
 نادلو ٍرَثْكَأ ْنِم ٍلُجَّرلا َلْوَح اَذِإَو ىامّسلا يف ًالوط ُهَسْآَر ىَرَأ داكا ال ٌليوط لج

 ىلإ ايتام ءاَئَْلَطْناَك ءقلَطنا قلطنا :يل الاق ؟ِءالؤه اَمَو ؟اًَذَه اَم :ٌتْلُق صف ضم

 اًهيِف اَْيقَتْراَف ءاهيف قرا :يل الاق !َنَسْحأ اَلَو ءاَهْنِم مظغأ طن َةَحْوَد را ْمَل ةميظَت م ٍةَحُوَد
 ال حم ءاَنْحَتْفتْساَ وَيَا باب اتينا ءٍةّضِف ٍنِبَلَو بهذ نبل ويب ويد 57

er 

 54 ے9 ے رے

 ام حبفاك ْمُهْنِ 25 م رطشو !ٍءار تنأ اَم نَسْحَأك ْمِهِقْلَح ْنِم م ٌرظَس ٌلاجر اَناَّقَلَتَم ءاهانلخدف

 )١( ةياهنلا . سأرلا ةجوعم ةديدح «ديدشتلاب :بولكلا ٤/ ٠۹١ .



GDنيحلاصلا ضاير  

 ءءام ّنأك يِرْجَي ٌضِرَتْعُم ٌرْهت َوُه اَذإَو ِرْفَتلا َكِلَذ يف اوُعَقَك اوُبَمْذا :ْمُهَل الاق !ءار كنا

 مهن وسلا كي بم ذك اتيا اومد مَن .هي هيف اوُعَقوَف اوُبَهَدَك «ٍضاّيَبلا يف ٌضْحَملا

 اًمَسِف هَكُنِرْنَم كاذهو ءْنْذَع ُةَنَج هذه :يِل الاق» :َلاَق ؛َةَروُص ٍنَسْحأ يف اوٌراَصَق

 :امهل تلق ؟َكلزَْم ٌكاذه :يل الاق ءِءاضيبلا ٍةَباَبَّرلا َلْثِم ٌرْصَق اذإف ءًادْعُص يرَصَب
 ر س

ESل كق َّنآلا اأ :يل الاق لخداف  

 ا :ڭربخنس س اَنِإ اَمأ :ئل الاف ت أر يذلا اًَذَه امف !ًابَجَع ةّليَّللا دم تيار يک
 د َنآرُقلا ْذُحأَي لجَرلا هاف ٠ ءرجڪلاب ُهْسأَر عَلي هب 3 تالا يلا يالا نا و م هَ شرک

 ٌهاَقَق ىلإ ةو رزق رنا كيتا للا لُجّرلا اًمأو .ةَبوتكَملا ةالّصلا نع ماو
 رسي ذب

 3 ةبذكلا ُبِذْكَيَم ِهَتْيَب ْنِم وُدْعَي لجَحلا ٠ لإن اَمَق ىَلِإ ُهْئْيَعَو ُهاَمَق ىَلِإ هريو 0001

 انّرلا ُمُهْنِإَك رولا ء ءانب لم يف ْمُه َنيِذَلا ٌةارعلا ٌءاَسْنلاو ٌلاَجّرلا اًمأو .قافآلا
1 

 آ هنإف ةراجحلا مقليو ءرهنلا يف حَبْسَي حبس هيلع ٌتيتأ يذلا لجرلا امأو «يناوّرلاو

 كلام ُهّنإف ءاَهَلْوَح ىَمْسَيَو اًهّشْحَي ٍراَنلا َدْنِع يِ ةآرملا "ةيركلا لُجَرلا اأو ءابرلا

 نادلولا اّمأو ب ميهاربإ ُهّنإف ءَوَضْوَرلا يف يذلا ليوللا لُجرلا اًمأو منهج

 اَوَرظِفلا ىَلَع َدِلُو» :َيِناقْرَبلا ةياور يفو ؛ةَرْظِفلا ىّلَع تام ٍدوُلْوَم لكف «هَلْوَح ّني
 دالوأو» : يب هللا لوسر َلاقف ؟َنيكرْشُملا ٌدالوأو ءهللا لوسر اَي 0 لاق

 موق ْمُهّنإف يبق ْمُهْنِ ٌرظَشو نسخ ْمُهْنِم ٌرْظَش اوُناك َنيذلا موقلا امأو «ّنيكرشملا
 يراخبلا هاور .«مهنع هللا ٌرَواجَت ايس ٌرحكآو ًاحِلاَص ًالَمَع اوطَلَح

 م 5

 2: 1 ا 3 5 همس و o2 و7 .

 هرْكذ مث ل ٍةَسّدَقُم ٍضْرَأ ىَلِإ يِناَج رخآف يِناّيتأ ني 2ہ َهَلْبَللا ٌتْباَرد :هل ٍةياور يفو

 اذإف E E O ءروْنَتلا لثم بقت ىَلإ اُقَلَطْناَك» :لاقو

 ٌءاسِنو ٌلاجر اهيفو ءاّهيِف اوُعَجَر !ُتَدَمَح اًذِإَو ءاوُجرْخَي ْنأ اوُداَك ىَّنَح اوُعَمَتْرا ٍِتَعَّمَتْرا
 ك ر 0 و 7 58

 رهثلا طَسَو ىَلَع ٌمِياق لُجَر هيف» كش ملو مد نم رهت ىَلَع ات اَنْيَتأ ىَّتَح» : اهيفو . «ٌةارع

 ْنَأ َداَرَأ ادق < ءِرِهَّنلا يف يذلا ٌلجرلا َلبقأف اا و «لجر ِرهتلا طش ىلعو

 يري َلَمَج َّجرْحَيِل َءاَج املك لَعَجَف ناك ٌتيح ُهّدَرَك ءهيِف يف رجح ُلُجَّرلا ىَمَر حري

 ىأر هنأ مهوي هنأل ؛ةميظع ةيانج هظفح دعب نآرقلا ضفر» :حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 وهو هئاضعأ فرشأ يف بقوع نآرقلا وهو ءايشألا فرشأ ضفر املف «هضفر بجوي ام هيف

 «سأرلا

 .«رانلا لهأ باذع يف ةدايز كلذ يف نأل ؛ةيؤرلا هيرك ناك امنإ» :حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)



 1 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 طق را ْمَل اراد ينال ؛ ةَرَجَّشلا يب اًدِعَصَق» : اهيفو . ذاك انك جرب ( رَجَحِي هيف

 و ق
 وە

 ‹«باذَكَق هَفَدش ق ُّقَشُي ُهَتْيَأَر يِذَّلا» : اهيفو . ل اًهْنِم ّنَّسْحأ

 ءهَقَماَيِقلا موي ىَلِإ كبَر ر ا وب ُعَنْصُيَ «َقاَآلا َّلْبَت ىّتَ هح ُهْنَع ُلَمْحُمَف ٍةَبَذِكلاِب ُتِّدَحُي
 مد هر م

 هيف ُلَمْعَ ْمَلَو ليلا نع مت نآرُفلا هل re ار ُخَدْشُي ُهَتْئاَر يِذّناد 5

 گاو :َنيِنِمْؤُملا َةَماَه راد َتْلَكَد يتّلا ىّوألا ُراَّدلاو «ٍَماَيِقلا موي ىلإ هب ُلَعْفَيَك ءِراهّنلاب

 0 MT ْعَقْراَق «ليئاكيم اذهو «ليربج انأو يادَهُّلا داَدَك اّدلا ذه

 هن! : الاق « لْزْنَم لد يِناَعَد :ٌتْلُق َكِّزْنَم اذ :الاق ءٍباحَّسلا لني يق وَ وق اًذِإف

4 

 :فراشبلاةاوز .َكَلْرْنَم م تيب تأ هَتْلَمْكَتْسا ول ٠ .ةليختنت مك رت كَ
 وشو

 :هلوق ٠ هقشيو هدي یا SS : هلْوَق

 . فورعم رهو «ةددشملا اللا فو ا . جرْحَدَتي : :يأ «هَدَهُدَتي

 . اوحاص ْيأ : نيتمجعم نيداضب َوُهَو «اوُضْوَض» :هلوَق هب : يأ :(َرِشْرَشيِف» 1

 «ميملا حتفب وه «ةآرّملا» هلْوَق . . حتفي : ی ا ءافلاب وه «ٌرَعْفَيَم» لوف

 ؛ةمجعملا نيشلاو ةلمهملا ءاحلا مضو ءايلا حتفب ره «اهشُحَي» :هلُؤَق :رظنملا : ئأ

 ديدشتو ءاتلا حتفو نيعلا ناكسإو ميملا مضب َوُه هةَمَتْعُم ٍةَضْوَر» : هلْوَق .اهُدِقوي : ئأ

 واولا ناكسإو لادلا حتفب يهو ؛ةَحْوَد» :ُهّلوَق .هتّليوط ِتابَّنلا ةيفاو :ْيأ لا

 ناكسإو ميملا حتفب وه ضخما : :هلؤَق .ةريبكلا ُةَرَجَّسلا يهو :ةلمهملا ءاحلابو

 . َعَفَتْرا : يأ (يرَصَي اَمَسَق» هوَ .ُنَبَللا : وهو ؛ةحضعملا داضلابو ةلموفلا اخل

 ةدحوملا ءايلابو ءارلا حتفب (ًةَباَبرلا»َو ا :ئأ «نيعلاو داصلا مضب «ًادُعص»و

 . ةياحّسلا : يهو ٌةرركم

(° 5 

 بذكلا نم زوجي اَم نایب باب ١

 ْدَك طورشب ٍلاَوْحأْلا ٍضْعَب يف ُروُجَيَف ءًامّرَحُم ُهَلْصَأ ناگ ْنِإو ءتِذَكلا َّنأ ْمّلعا

 ِدِصاَقَملا ىَلِإ ٌةَليِسَو َمالكلا َّنأ :َكِلَد ُرَصَتْحُمو .© ”«ٍراكْذألا» :باتك يف اَهّتْحَضْوأ
 مق و

 ْنِكْمُي ْمَل ناو ءويِف ُبِذَكلا ُمُرْحَي ٍبِذَكلا رْيَعِ ها هليصخت هليصخت نکي ٍدوُمْحَم ووضْقَم لك

 َناَك < حاب ٍدوُصُمَملا َكِلَذ ليِصْحَت ناك نإ مث ١ .ثِذَكلا راج «بِذكلاب لإ و

 ا ميلا ْنِم مِلْسُم ىَمَتا اذإف .ًابِجاَو ثلا ناك 6 ابجاَو ناگ نو احا تِذكلا

 )١( :ص ۵۱١-٩۱٦ .



 نيالا شا 6
 ناك ول اذكو .هِئاَمْخِإِب ٌبِذَّكلا َبَجَو ٌهْنَع ٌناَسْنِإ لیسو هلام ىفخأو ِهِلاَم دخ وأ هلق
 نأ ِهلُك اذه يف وح لار .اهئافخإب ُبذكلا بجو ءاهذخأ ٌملاظ دارأو يدل دلع

 هيل ِةَبْسْنلاِب ًابذاگ وه َسْيَل ًاحيحَص ًادوُصُفَم هتَراَبعِب َدِصْقَي نأ : ةَيِرْوَّنلا ىتْعمو . . يروي
 ةَيِروّتلا كر ولو «تطاخفلا همهفي ام ىَلإ ِةَبْسّنلابو فلا ِرِهاَظ يف ًابْذاَك ناگ ْنإو
 .ٍلاَحل | اَذَه يف ٍماَرَحِب سيلف ءٍبِذَكلا َةَراَبِع َىَلطأَو

 ثعمس اهنأ ءا موك أ ٍثيدَحِب ي ٍلاَحلا اَذَه يف بلا ٍزاوَجب ٌءاَمَلْعلا لَدَتْساَو
 ُلوُقَي وأ ًارْيَح يمني «ٍساّنلا َنْبَب حلي ي ىِذَّلا ُتاََّكلا َسْبَل» :لوقي لك هللا لوسر

 لع یف ار
r 

 ُلوُقَي اّمِم ِءْيَش يف صخري ُهْعَمْسأ ْمَكَو : موش م 1 تلاق :هياور يف و
 ةنارعا ٍلجَرلا ٌتيدَحَو «ِساَّنلا َنْيَب حالضألاو ءَبْرَحلا : يِنْعَت ثالث يف لإ تالا
 .اًهَجْوَر ِةَأْرَملا ٌتيدحَو

 هيكحيو هلوقي اميف تبثتلا ىَلَع ٌتحلا باب "7

 فلم ا : ىَلاَعَت لاقو ع+ :ءاّرسإلا] ولع يب كل سیل ام هَ فق الو» : ىَلاَعَت هللا لاق
 ها 3 46 دع بِ ید لإ لوق نم

 َتَّدَحُي نأ ابڌگ ِءْرَملاب ىقگ» : لاق لَك ّيبنلا نأ : هيلو ةريره أ نعو - ۷
 .ملسم هاور .؟َعِمَس اَم َّلُكِب

a 46 ّىَلَع لهف ٌةَّرَض يِ نإ هللا لوسر اي :تلاق ٌةَأرْما | نأ :انقَر ءامسأ نعو 

 .(0) (0) 8/١ «هحيحص» ةمدقم يف ملسم :هجرخأ _ ۷

 .۷ ١/ «هحيحص)» ةمدقم يف ملسم :هجرخأ ۔ ۸

 .(۱۲۷) (۲۱۳۰) ۱۹۹/۲ ملسمو ,(09519) ٤٤/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 06 00 ,5597(2) ۲٤١ /۳ يراخبلا :هجرخأ (۱)
 ىلع أوُحيَصْنَ لده اموف وبيت أ اوني ل ا کاج نإ انما دلا ابياي» : ىلاعت هلوق هيفو )۲(

 هريس
 ‘ئ : تاّرجحلا] 4O نيم رتلَعَف ام



 اَهنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 ا ا ا ل

 طي ْمَل امي ْعْبَشَتُملا» : لڪ لا َلاَقَك ؟ينيطْغُي يذلا َرْيَغ يِجْوَر ْنِم تعي ك نإ حاج

 . هْيَلَع قفتم 0 ْيَبْوُن سيالك
 لص هنأ َرهظُي نأ : او .ناَعْبَشي َسَِلَو عدلا ُروظُي يذلا وُ : (ٌعْبْستِملاَو»

 يلق رور يذلا َوُهَو «روز يذ : يأ رور يبو سالو .ةَلِصاَح ْتَسْيَلَو ٌةليضَق هَل

 كليب وه سلو a فواد مْلِلا وأ دلا لأ يز ىّبَرَي ناب سائلا

 . ملأ لاو ءَكِلَّذ ٌريَغ َليَقَو .ِةَفَّصلا

 روُرلا ةداهش ميرحت ظلغ نايب باب ۳

 ام فق او : ىَلاَعَت لاقو ءم. :جحسلا] روزلآ تلت اوبيَكْجْأَو» : ىَلاَعَت هللا لا

 ذيع ُب هيد الإ لوك نم طف و نع :ءاّرسإلا] لع ءهي کل سک

 ا 0 م لاقو ١٤[“ :رجَملا] 40 ٍداَصَرمْلَاَل كير 3 : ىَلاَعَت لاقو «[18 :َقَ]

 ٠ [۷۲ :ناقرثفلا] دولا بودهش

 »؟ رئاَبكلا رباب ْمُكبنأ الا» ُ ال هلل هلا لسا : لاق يفيض ا ركب يبا نعو _ ٠

 ءَسْلَجَف ایم ناگو (ِنْيَدِلاَولا قوَمُعو شاب ُكارْشإلا» :َلاَق . هللا لوسر اَي ىَلَب : ا

 . ِهّيَلَع قفتم . کس كك انلق ىَّتَح اَمّرّرَكُي لاز امف “رولا لوقو الأ) :َّلاَكَك

 ةباد َوَأ هنيعب ناسنإ نعل ميرحت باب 4

 ٍةَعْيَب لهأ نم َرُهَو ه5 يراصنألا كاَحَّضلا نب تباث ٍديز يبأ نع ١

 ًابؤاك مالسإلا ٍرْيَغ ةو ِنيِمَي ىَلَع فَلَح ْنَم» :هلكي هللا ُلوُسر َلاَق :َلاَك .دارضّرلا

 E ل رت ادم

 . هْيَلَع قفتم . ِنِمْؤَملا ُنْعَلَو ُهَكِلْمَي ال اميف ٌّرْذَ

 . (”95) ثيدحلا رظنا _ ۰

 )1١1١()١75(. ۷۲/۱ ملسمو )1۰٤۷(« ۱۹/۸ يراخبلا :هجرخنأ _ ۱

 ديفي وهو «رمألا اذهب همامتهال ةي هسولج» 0١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(

 هجعزي امل ةهاركو ويي هللا لوسر ىلع ةقفش هونمتو هولاق امنإو «هحبق مظعو «هميرحت ديكأت

 . ؟هبضغيو

 ام هيفو «هجعزي امل ةيهاركو هيلع ةقفش :يأ» ٥ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«هيلع ةقفشلاو هل ةبحملاو ةي هعم بدألا ةرثك نم هيلع اوناك



GDنيحلاصلا ضاير  

 َنوُكَي نأ يتيدصِل يبي ال١ :َلاَق ةه هللا َلوٌسر نأ : هنالط ةريره يبأ نعو - ۲ ت ر رە 05 03

EHملسم هاور . 

 َنوُناَعَّللا ُنوُكَي ال» : ل هللا ُلوُسر َلاَق :َلاَق هلط ءادردلا يبأ نعو - ۴ ا 0 2 ا 1
 .ملسم هاور . «“وَمايقلا موي ۶ء َءاَدَهُس اَلَو ءاَمَمش

 ٍةَتْعَلب اونَعالَت ال» : ل هللا لوسر لاق : لاق «هلإلط بدنج نب َةَرَمَس نعو - ١665

 . (حيحص نسح ثيدح) : :لاقو «يذمرتلاو دواد وبا هاور «راتلاپ الو وِبَضَعِب الو ا

 «"ناعلاب ٌنِمْؤُملا َسْيَل» : 4 هللا لوُسر َلاَق :َلاَق هل هك دوعسم نبا نعو - 0
 .«نسح ثيدح» :لاقو ‹«يذمرتلا هاور «ّيِبلا لَو «شجاقلا لَو ءِناّمَّللا لَو

 :ًاعْيَس َنَعَل اإ َدْبَعلا ّنإ» : لک هللا وسر لاق :َلاَق نط 00 ءادردلا يبا نعو - 5

 لغت «ضزألا ىَلِإ طه مث ءاَهتود ِءامَّسلا ٌباوُبأ ْقَلْغَتَ ٍءامّسلا ىلإ ُةنَّْللا ِتَدعَص

 نإف نيل يِذْلا ىلإ ْتَعَجَر ًاَغاَسَم ذج م اذإَ .ًالامِشَو ايم أَم ءاهتود اًهباوُبَأ
 .دواد ا هاور .«اًهِلْياَق ىلإ ُتَعَج ٌتَعَجَر لو .كِلذِل ًالُمأ ناگ

 )۸٤(. (۲۵۹۷) ۲۳ /۸ ملسم :هجرخأ ۔ ۲

 . (A0) )04۸( £ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۴۳

 )۱۹۷٩١(. يذمرتلاو «(5405) دواد وبأ :هجرخأ _ 6‰

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو .(۱۹۷۷) يذمرتلا :هجرخأ _ 66

 )٤۹۰٥(. دواد وبأ : هجرخأ - 106

SS Em 
 (۱)

 E ا E ا

 مذلا اذه َّنأل ؛ريثكتلا ةغيصب نوناعلو ًاناعل ايب لاق امنإو :لاق .هللا ليبس يف لتقلا يهو
 حابملا نعللا ًاضيأ هنم جرخي هنألو ؛اهوحنو ةرمل ال نعللا هنم رثك نمل وه ثيدحلا يف

 هللا نعلو ىراصنلاو دوهيلا هللا نعلو لل ل ل

 .:ةهشاولاو ةلصاولا
 . ٠١۷/۳ ةياهنلا .بسنلا يف نعطلاو ةبيغلاو مذلاب ET :يأ (0)



 420 اَهّنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
E Nي لا ا لا اك 0 ا را ا  

 ضعب + يف ةي هللا لوسر امنت لاق “ا يصخحل | نب نارمع نعو _ ۷

 ال هللا لوسر َكِلَذ َعِمَسَق ٠ ءاَهْنَتَعَلَف ْتَرِجَصَف وفات ىلَع ٍراَصْنألا ّنِ ٌةأرْماَو وِراَفْسأ

 أكف :نارفع لاق وحلم اهنا ءاَموُعَدَو اهلك ام اورج: : لاق

 يل و ل

 ٍةَقاَن ىَلَع ٌةَيِراَج اَمَتْيَب : َلاَق هذ مسالا ٍدْيَبُع ٍدْيَبُع نب َةَّلْضَن َةَرْرَب يبا نعو 2 4

 هللا لح : : تاق لبا مه َقَياَضَتَو فلک گلاب ترض ْذإ | .موَقلا عام ضْعب اَهْلَ

 . ملسم هاور .هةتْعَل اَهْيَلَع ٌةَناَن اتبحاَصَث ال : للك لا َلاَقَك . اهلا

 .ليإلا ٍرْجَرِل ٌةَمِلَك ّيِهَو :ماّللا ناكسإَو ةلمهملا ءاحلا حتفب «ٌلَح» : هلو

 نأ ْىَهَنلا ُداَرُملا ٍلَب ديِف َلاَكْشِإ الو ءُهاَنْعَم ُلَكْسَتْسُي ْدَق ٌتيِدَحْلا اَذَه نأ ْمَكْعاَو
o 27  

 هماو

 َيبنلا ِةَبْحُص ٍرْيَغ يف اًهِيوُكُرَو اهو اَهِعْيَب ْنَع ْيْهَن ويف َسْيَلَو ءَ ةَقاَنلا َكْلَي ْمُهَبِحاَصَت

 لك لا ةَبحاَصُم نم الإ هن علم ال ٌرئاج ِتاَكَرَصتلا نم ُهاَوِس اَمَو َكِلَذ لك لب هل

 ءَناَك ام ىَلَع يِقاَبلا يقي اهني ضب مِم َةَرْئاَج تاگ اهلك ٍتاَنّرَصَلا هذه َّنأل ؛اَهِ

 . ملعأ هللاو

 يخ نالا ااا ي

 نينيعملا ريغ يصاعملا باحصأ نعل زاوج باب "56

 نرم نده :ىَلاَعَت لاقو ۸ :.رثب ییا لع ولآ هكْع الآ :ىَلاَعَت هللا لا
 يهم ريل

 é4]‘ :فاّرعألا] هيلا 9 هللأ ةنعل 6 مسي

2 a Ee, 
 لاو  Eلكآ هلل | َّنَعْل» : لاق هن ١ عل 2 0 دنا  eل

 .(۸۰) )۲٥۹۵( ۲۳/۸ ملسم :هجرخآ _ ۷

 .(۸۰) (5593) ۲۳/۸ ملسم :هجرخأ _ ۸

 ةأرملا رعش لصت يتلا يه ةلصاولا» :7599 /7 ملسم حيحص حرش يف يوونلا مامإلا لاق )١(

 .«كلذ اهب لعفي نم بلطت يتلا ةلصوتسملاو ءرخآ رعشب
 ٠ .01547) ثيدحلا رظنا (0)
 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم 4087و ۳۹۳/۱ دمحأ :هجرخأ (۳)

 .ةفيحج يبأ ثيدح نم (۲۲۳۸) ۱۱۰-۱۱۱ /" يراخبلا :هجرخأ )٤(



EA”نيحلاصلا ضاير  

 ُقِرْسَي َقِراَسلا هللا َنَمَل» :َلاَق ُهَّنأو ءاَمَدوُدُح ْيأ “ضا َراَنَم ريغ ْنَم هلل نعل بے او
 هّنأَو شا ِرْيَعِل عسا َنَعَلَو ؛ويَدِلاَو ََعَل ْنَم هلا علا :َلاَك ُهَّنأو ."”«َةَّضْيَبلا
 ٍساّنلاو ةَكِئاَكَملاَو هللا ٌةَنْمَل ِهْيَلَعَف ًائيخُم ىَوآ ْوَأ ًاثَدَح اًهيف ثّدَحَأ ما :َلاَق
 وسر 722 اًوَصَع :ةَيَصْعو َناَوْكَذَو الغر ْنَعْلا هللا لاق هاو نجا

 ْمِهِئاَيِبْن ارو اودا ةؤهتلا هلا رمل لاق هنأ .برَعلا َّنِم 0 00 هاهو
 ِءاَسَّنلا َنِم ٍتاهَّبَسَتُملاو ٍءاسْنلاب ل َّنَعَْل» ةنأو '””هَدِجاَسُم

 .2ياجٌرلاب
 اسو يراخُبلا ٌيَحِيحَص يف اهّضعب ؛حيحصلا يف ظافلألا وه عيمّجَو

 نم اهباوبأ يف اهمظعم ركذأسو ءاَمِهيَلِإ ةراشإلاب َراّصِيخالا تدصق امنإو ءاَمِهِدَحَأ يف
 . ىَلاَعَت هللا ءاش نإ «باتكلا اَذَه

 وو

 ارلمتحأ دقف اويستڪآ ام ولأ توب َنيِدلاَو» :ىلاَعت هللا لاق
 ۰ ٥۸[ :باّرحألا] 4@ اسم امن اھ

 ءٌقوُسُق ٍمِلْسُملا ٌباَبِس» : للي هللا وسر َل : لاق ه5 دوعسم نبا:نعواب 5

 . هيلَع قفتم وف . رف ۾ ُهلاَتِقَو

 ًالُجَر ْلْجَر يِمْرَي ال» :لوقي هيي هللا لور َعِمَس هنآ : هيض ٍرذ يبا نعو - ٣۰

 . يراخبلا هاور .«َكِلَّدك ُهْبِحاَص ْنْكَي ْمَل ْنإ ْيَلَع ْتَّدَتْرا الإ ءرْفُكلا وأ ٍتْسِفلاِ

  2. 8يراخبلا :هجرخأ ١/١9 )٤۸(« ملسمو ١/٥۷ )54( )١١5(.

 )٠٠٤٥(. ۱۸/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 )١( ملسم : :هجرخأ 85/1 )٤۳( )۱۹۷۸( بلاط يبأ نب ب يلع ثيدح نم .

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۷) ۱۱۳/١ )١1481( ملسمو «(5178) ۱۹۸/۸ يراخبلا :هجرخأ ()
 . ملسم هجرخأ يذلا قباسلا يلع ثيدح نم ءازجأ (۳)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (794) (515) ١74/7 ملسم :هجرخأ )٤(
 .ةشئاع ثيدح نم )٥۲۹( )١9( 51/5 ملسمو «(۱۳۳۰) ۱۱۱/۲ يراخبلا :هجرخأ (0)
 .سابع نبا ثيدح نم (08886) ٠١8 /۷ يراخبلا :هجرخأ (5)



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 >> وكره د 4# م 31 lz شا ^ اء 20000 0

 ىلعف الاق اَم ِناَباَسَتِملا» : لاق ةي هللا لوسر نأ : هيلي ةريره يبأ نعو 9 0١
 .ملسم هاور .«مولظَملا يِدَتْعَي ىح امّهنم يِداَبلا 2 مو 2 5-4

 5 ^ 0 5 ا ع 00 ت ا و هَ 4 7

 وبأ لاق «هوبرضا» :َلاَق برش ْذَق ٍلجَرِب اب ٌئيبنلا َيِيَأ :َلاَق ءهنعو 61

 لاق َفَرَصْنا اتل ارش تاقلاو ءهِلْعنب تراضلاو 555 ثتراضلا اف :ةريره
zî . 

 0 هك م 8 ا 0 2 - رد o ¢ > يه

 هاور .«ناطْيَّشلا ِهْيَلَع اوني ال اده اوُلوُقَت ال» :َلاَق !هللا َكاََأ :مْوَّقلا ضْعَب

  Aا ديا وع قا تک طا < ها م 4
 ١651 ماي ىنّرلاب ُهَكولْمَم فذ ْنَم» :لوقي ةي هللا لور تعوم :ل «هنعو

0 iT يت ق ع يل o ْيَلَع قفتم .«لاً امك َنوُكَي ْنَأ الإ «ٍةَماَيِقلا موي دخلا ِهْيَلَع. 

 ةيعرش ةحلصمو قح ريغب تاومألا بس ميرحت باي ۷

EE: 
 و ءَكِلَذ ٍرْحَنَو ءوِقْسِفَو ءوِتَعْذِب يف هب ءاَدِتْقالا َنِم ٌريِذْحََتلا َيِهَو يب وع سس

 . هلق باّبلا ىف ٌةَقِباَّسلا ٌثيداحألاو
A 5هو 0 >2 ناک هي  

 ْمُهْنِإَف ءتاَوْمألا اوُبْسَت ال» :هللكي هللا لور َلاَق :تلاق ءا ةشئاع نعو 64

 .يراخبلا هاور .«اوُمَّدَق اَم ىلإ اًوَضُفأ ُدَق

 ءاذيالا نع يهنلا باب 4
 و رخص سم قرع سس ص ر سل ءو ر هوم «يويء م e ا - -

 ًاولمتحا كقف ايستا ام رعب ٍتَمِمْؤَمْلاَو َنيِنِمْؤَمْل كىو نيزلاو#» :ىلاعت هللا لاق

aيب د  
 ٠108 :باّرحألا] 4 اسم انو انته

SS 50 تلك طو #  
 ْمِلْسْملا» : لک هللا لوسر لاق : لاق “ا ِصاعلا نب ورمع نب هللا ٍدبع نعو - ١ هده

 .ْيَلَع قفتم .ههْنَع هللا هن ام ٌرَجَه ْنَم ٌرِجاَهُملاو ويو ِهِناَسِل ْنِم َنوُمِلْسُملا َمِلَس ْنَم

 .(1۸) (1681) ٠١ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۱

 .(1۷۷۷) ١95/8 يراخبلا :هجرخأ _ ۲

 .(۴۷) (1550) ٩۲/۰ ملسمو «(1۸0۸) ۲۱۸/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۴

 .(۱۳۹۳) ۱۲۹/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ٤
 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۱۲۷ /۸ )1٤۸٤(« ملسمو ١/٤۷ )٤١( )14(.

 صتخم نينثا نم عقاولا بابسلا مثإ َّنأ هانعم» ٠١: /۸ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (1)

 يفو «هل لاق امم رثكأ ئدابلل لوقيف «راصتنالا ردق يناثلا زواجتي نأ الإ هلك امهنم ئدابلاب
 .«لضفأ وفعلاو ربصلاف اذه عمو ءراصتنالا زاوج اذه



ifyنيحلاصلا ضاير  

 َلَخْدُيو ءراّثلا ¿ 0 َرُي نأ ٌّبحأ ْنَم» :ِلك هللا لوسر لاق :َلاَق ءهنعو 2157

 لا ىلإ تايلر ِرِخآلا ميلا للاي نوب َوُهَو م هيل نجلا
 رئال 0 ٍةَءاط باب يف قبس ليوط ِثي دح ضعب وهو .ملسم هاور . هِيَ

 ربادتلاو عطاقتلاو ضغابتلا نع يهنلا باب 4
 1ع دَ :ىَلاَعَت لاقو ٠« :تارجخلا] € د ورمل اتل :ىَلاَعَت هللا لاق

 أ ا وسر ر دم :ىَلاَعَت لاقو «عم4 :ةدئاملا] «نوْكْل لع َوَّزُِل يمول

 ‘4 : نقرا م مهن ءار راتگ َلَع ع

 لَو ءاوُدَساَحَت الو ءاوُضَعاَبَت الد :َلاَق لک َىِبّنلا نأ : ههو سنأ نعو - 6517
 َقْوَق ٠ اا َرْجْفَي نا ٍمِلْسُمِل لب الو ناو هللا َداَبِع اونوگو ءاوُعطاَقَت الو ءاورباَدَ
 .ِْيَلَع قفتم .«ِثالث

E 

3 

 وامام < مع

 ٌءاَدِشَأ رهدعم س |
 رس

 َمْوَي ٍةَنَجلا ٌباوُبأ ُحَتْفت» :َلاَق لَك هللا لوسر نأ : هيض و بره ىبأ یوا 10۸

 يبا كيو طي تاک الجر ال ایک فا رقم الدب لكل رک «سيْمُلا ٌمَْيو ِنْيْنإلا
 .ملسم هاور .«!اًحِلَطْصَي ىٌح ِنيَدَه اوُرِظْنَأ !اًحِلَطْصَي ىٌح ِنْيَذَه اوُرِظْنأ : لايف ءان

 هوحن ركذو (نْيتْلاو ٍسيِمَح موي لك يف لامغألا ضَرْعَتا :هل ةياور يفو E 04 > ا 2 % . 2 4

 دسحلا ميرحت باب "3

 : ىَلاَعَت هللا َلاَق ايند ْوَأ ٍنيد ةمعن ْتَناَك ٌءاوس ءاهبحاص نع ةمعنلا ٌلاوز ينمت وهو
 قباسلا ئا ثيدح ویفو م4: تز کیل نم دن هلأ مهلا آم لع س 26 ٌنوُدَسْحي ما

 . "”هلبق بابلا يف
 دسحلا نإف ؛َدَسَحْلاَو ْمُكاّيإ» :َلاَق لَك َىبّنلا نأ : كط ةريره ىبأ نعو 8 ا E ترم ساس م 3 ا ¢ ٤

2 

 ا هأور . «َبْشَعلا» : لاق «ّبطَحلا ُراّنلا لكا اَمَك ِتاَنَسَحلا لكي

 .(551) ثيدحلا رظنا- 655

 .(۲۳) )۲٥۵۹( ۸/۸ ملسمو )1۰٦٥(« ۲۳/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(85)و (۳۵) )۲٠٦۵( ۱۱/۸ ملسم :هجرخأ - ۸
 ال» :يراخبلا لاقو «هتاور دحأ ةلاهجل فيعض ثيدح وهو )٤۹٠۳(« دواد وبأ :هجرخأ _- ۹

 . ؟حصي

 )/١8651(. ثيدحلا رظنا (۱)



 (Cé اَهُنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 لل ا ل ل جا كالا ا ا وا عش دس نول

 سّسجتلا نع يهّنلا باب ١

 هعامتسا هرکی نم مالكل عُمَسَّتلاو

 كىي نوو لا لاقو ١۲[“ :تاّرجُحلا] هاوس آ3 یا هللا َلاَق

 رك تح م كاس جو أ م موسم

 .[هم :بارحالا] 2©(4) اسم امْثِإَو انتهب المخأ ٍدَقَف اوبستكأ ام رغب ِتَنِمْؤُمْلاو َنيمّوُمْل

 َّنَظلا نك ٠ «َّنَطلاَو ْمُكاّإ» :َلاَك كي هللا لوسر نأ : هل ةريره يبأ نعو 9 ١

 الو ءاوُدَساَحَت الو ."اوُسَناَنَت اَلَو')اوُسَّسَحَت الو اوسّمحت الو «ْثبِدَحلا ٌُبَدُكَأ

 ال ٠ ءِمِلْسَملا وُخَأ ُمِلْسْملا . ْمُكَرَم َمَأ اَمَت انار هللا َداَبِع انوکو ءاورْئاَدَت لو وضمان

 ءرذص ىلإ ريِشُيَو 'اتهاه ىَوقَتلا اتُهاه ىَوْقَتلا رح بالو "لو ل نت

 همد : ماَرَح ٍملْسُملا ىَلَع ِملْسُملا لگ ٠ مرنا هاحأ روش 3 نأ ٌرشلا نِ ئعرما بسحب

 ىَلِإ ٌرظْنَي ْنِكَلَو ْمُكِرَّوُص ىلإ اَلَو ْمُكواَسْجأ ىلإ ٌرظْنَي ا هللا نإ .ُهْلاَمَو «ةضرعَو

 .(ْمُكِلاَمْعَأَو كول

 0 هة سد يكس o و ع کو ا 5 2

 وسسحت الو ءاوسسججت الو ءاوضعابت الو ءاو 1 اور يفو الو ءاوُسَّسَحَت الو ءاوُسَّمَحَت الو ءاوُضَماَيَت الو «اوٌرَّماَكَج ال» :ةبا
 م و و ر ممر (:1) ر و

 . (اناوخإ هللا دابع اونوكو  اوشجانت

E N AE N | AMIS Nyيد  Ve lt ZE 
 . داع اونوکو ‹اودساخت الو ‹اوضغابت الو «اوريادت الو ءاوعطاقت الر : ةياور يقو

 ملسم هاور . .اٍضْعَب عْيَب ىَلَع ْمُكْضْعَب ْعِبَي الو اوُرَجاَهت اَلَو» :ةياور يِفَو «ًاناوإ وللا

 . اًهَرْتُكأ يراخبلا ىورو «تاياورلا هذه لكب

 .(770) ثيدحلا رظنا _ ۰

 .رشلا رس
 . .هسفنل هبلطي نأ ءاحلابو «هريغل هبلطي نأ ميجلاب : ليقو «ريخلا رس بحاص :سومانلاو

 . 7177/١ ةياهنلا

 . ۹١ /0 ةياهنلا .هب دارفنالاو ءىشلا ىف ةبغرلا يهو ةسفانملا نم سفانتلا (۲)

 ٍ . ٠١/١ ةياهنلا .ةرصتلاو ةثاغإلا كرت :لذخلا (۳)

 «ءاهءارش ديري ال وهو اهنمث يف ديزي وأ اهجوريو اهقفنيل ةعلسلا حدمي نأ :شجنلا عدل
 هريغ عقيل

 7١. 7/68 ةياهنلا .اهيف



5-0985 0 
ARَتْعَبتا نإ كنإ» :لوقي ةه هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَق هنو ةيواعم نعو 2 ١ ے مرا ناال ك 1 0  

 دواد أ هاور يل ثيدح .(ْمُهَدِسْفُت نأ تدك وأ ْمْيَتَدَسْفَأ ٌنيمِلَسملا ِتاَرْوَع

 هحل رطب ٌناَلُق اذه :ُهَل َليِقَف لرب َيِتَأ هنأ : هڪ دوعسم نبا نعو - 67 7 هرم ها سس ب ص 04 7 0000
 2 59 7 ”ت

 ثيدح .ِهِب ْذُخْأَت ةْيَش اتل ْرَهْظَي ْنِإ نكلو ءِسّسَجَّتلا ِنَع انْيهن ْدَق اإ :َلاَقَك ءارْمَت
 .ملسمو يراخبلا يدق ىلع داك هاكر انو ‹حیحص نسح

 ةرورض ريغ نم نيملسملاب ٌنظلا ءوس نع يهنلا باب 7
 . 0+ : تاربرار نإ یل تب کب ن ني ایک أوي انما نيل ایا : ىَلاعَت هللا لاق
 ىلا ّنإَف َّنظلاو مكا : :َلاَ لكك هللا لوسر نأ : هلظ ةريره يبأ نعو - ۳

 . ِهْيَلَع قفتم .«ِثيِدَحلا ٌبَدُكأ

 نيملسملا راقتحا ميرحت باب ۳
 eee e :یَّلاَعَت هللا َلاَق

 i ق تبكلألاب اوبك الو کشا اويل كك وینی اع نكي نا هع وی نص اض
 و : ىَلاعت لاقو ١١[ :تاّرجُحلا] 4 وک نو 00

 پن 14

 نأ ٌرَّشلا ّنِم ئرْما بسَحب» :َلاَق الب وللا لوس نأ: ویر أ 0
 . هلوطب ایرق قبس دقو ولست هاؤؤ .؛َمِلْسُملا ُهاَحَأ َرِقْحَي

 يف نا نم جلا ُلُخدَي ال١ :َلاَ ءم يبنلا نع 0 دوعسم نبأ نعو 66

 ل ا و وكت نأ تحب لخبلا د "جو لاق هارن نك اقم يَ
 هاور .؟ساّئلا ظْمَعَو ٌّقَحلا رطب :ربكلا َلاَمَجلا بجي ٌليِمَج هللا ّنإ» :َلاَقَق ءةنَسَح

 )٤۸۸۸(. دواد وبأ :هجرخأ ٠6١
\o¥¥(۸۹۰) دواد وبأ : هجرخأ - . 

 "٠١٠61 ثيدحلا رظنا )٠١۷١(.

 )٠١۷١(. ثيدحلا رظنا- ۴

 )511١(. ثيدحلا رظنا -_ 6



 € اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷
REد ا ل ا  

 اذه ْنِم حضوأ هنايب قبس دقو ءمهراقتحا : (مُهطْمْعَو» «هغفد : ؛ٌقَحلا ٌَرطَب» ىئعمو

 . ربكلا باب يف

 لاو :ٌَلَجَر َلاَك» :ِيِكي هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق هڪ هللا دبع نب بدنج نعو 5
 of 2% و 9 0 ر ع 3

 دق ينإف ل ذ ْنَم :35 هللا َلاَقَك ءِنالُفِل هللا ٌرِفْفَي ال
 ا

 . ملسم هأور .؛َكَلَمَع ٌتظَيْخأَو كل 2 هَل ُترَفَع

 مِيَسُملاِب ةتامشلا راهظإ نع يهنلا باب 4

 نينا تإ :ىَلاَعَت لاقو :تاّرجشلا] € هَوَحِإ َنوُيمؤْمْل امن :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 يهمل ع م 4 هوي هع وو

 14 : روثلا] «(ةَرْخألاَو ايدل يف ملأ بنَ مه اونماء تيدا ىف َةَمِحَتْل مي نأ نوب

 ًةَاَمَشلا رهظت الد : الب هللا لوسر لاق :َلاَق هبط عقسألا نب َةَلْياَو نَعو _- ۷
 ن <

 .(نسح ثيدح» :لاقو ا هاور .«كيلتبيو هللا همحريَف َكيِخَأل

 مِلْسُملا ىَلَع ملسملا لُك» :سّسِجّتلا باب يف قباسلا ةريره ا ثيدح بابلا يفو

 (7كيدحلا (.. .ماَرَح

 عرشلا رهاظ يف ةتباثلا باسنألا يف نعطلا ميرحت باب 6

 المخأ دقق وبستكأ ام ربعي تؤم نمؤمْلا توي يی :ىَلاَعَت هللا لا

 . هم :باّرحالا) 469 انی 27 انسه

 اَمُه ٍساّنلا يف ناَتَتْنا» : يب هللا لوسر َلاَك :َلاَق هيض ةريره يبا نعو 2 4

 .ملسم هاور .""«ِتْيَملا ىَلَع ٌةَحاَينلاَو ءٍبَسّنلا يف ٌُنْمََظلا : :ٌرْمُك مهب

 .(۱۳۷) (5751) 55/8 ملسم :هجرخأ _

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )55٠7(« يذمرتلا :هجرخأ _- ۷

 .(151) (57) 58/١ ملسم :هجرخأ 4

 )١( ةياهنلا .نيميلا :ةّيلألاو فلحي :ىلأتي ١/1۲ .

 .(16170) ثيدحلا رظنا (۲)
 لامعأ نم امه هانعم نأ :اهحصأ :لاوقأ هيفا : 601 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۳)

 هللاو «ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا ميرحت ظيلغت ثيدحلا يفو .ةيلهاجلا قالخأو رافكلا

 .«ملعأ



55 0 
 عادخلاو شغلا نع يهنلا باب 5

 اْلَمَتَحأ ٍدَمَم اوبسڪأ ام رعب ٍتِمْؤُمْلَو َنِمْؤُمْلا وذوي نيِدلاوإ» :ىلاعت هللا لاق
 ريو رس رک سس ہے

3-3 0 9 ١ 
 :باّرحألا] 4 اتم امثإو انلتهب 08[.

 َحاَلَّسلا اتْبَلَع َلَمَح ْنَم» :َلاَق يب هللا لوسر نأ : هو ةريره يبأ نعو -۹
OGم سامه ماك < همس  

 .ملسم هاور .«انم سيلف انشغ نمو «انم سيلف

 ت رص سار سا س معد ر ی يح اهل ا e ف 2 ك
 ٹتلاتف اًهيِف هدي لذ ماَعْط ةَرْبِص ىلع رم اک هللا لوسر نأ :هل ةياور يفو

 لا لوتسر اي ءامسلا ُهَتباَصأ : لاق «؟ماَعّطلا َبِحاَص اَي اذه اَم» :َلاَقَف ءاللَب هعباصأ ت 4 A ت ت و 2 ت TE ا2 5
000 f, ؛انِم َسْيلَك اتسع ْنَم !ُسساَّنلا هاري ىَّتَح ماَعَطلا قوق هلع القأ» :َلاَق. 

 : هيلع .قفتم (اوُشَجاَنَت الد :َلاَق ایک هللا لوسر نأ : هنلعو - ١ةهممل»

 ١ هْيَلَع قفتم . شْجَّنلا نع ىهَن يب يتلا نأ : او رمع نبا نعو .

  -- ۲لوسر َلاَقَف ؟عويبلا يف عَدْحُي هنأ :ِلك هللا ٍلوُسَرِل لر َرَكَذ : لاق ءهنعو  thھو ع ا ل 2 ر ی ا 02010

 .هّلَع قفعم .هًةَباَلِخ ال : رفق «تغیاب ْنَم» : چ هللا
 رر

 .ةعيدخلا :ىهو «ةدحوم ءابو ةروسكم ٍةمجعم ِءاخب «ةبالخلا»
3 

Grog مس > ۳ - ئرما ةَجْوَُر ٌببَح ْنَم» :للكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق هبط ةريره يبأ نعو» 

 / 1 E د هل ھو

of 26 1 8 
 .هعدخو هلسف يأ :ةرركم ةدحوم ءاب مث .ةمجعم ءاخب (ببخ

 ردغلا ميرحت باب "07

 1 اا ِ؟ مم و مورا 5م كفضعر 5 0 011
 :ىلاعت لاقو «ع١ :ةدئاملا] «روقعلاب أوو انماء . 2 اهات :ىلاعت هللا لاق

 ٣٤[ ٠ :ءاّرسإلا] هاوس تراك دهعلا نإ دهملاب ًاوفوأو## سم ار ساس ص ی هب PKS مر

 .(594/1١1)١7و(54١) (۱۰۱) 59/١ ملسم :هجرخأ _ ۹

 )۲۳١(. ثيدحلا رظنا ۔ ۰

 .(۱۳) )۱٥۱٩( هد ملسمو «(1) ٩۰ /۳ يراخبلا : هجرخأ -- 1

 . )1۸( (oY) ۱1/0 ملسمو «(۲۱۱۷) 46-85 /۳ يراخبلا :هجرخأ _

 ١687 دواد وبأ :هجرخأ )0۱۷١(.



 لد تسلا لا ا ر و رس ا هس لانا اقل يمنتلا روثألا باتك -۷

 عبرأ» :َلاَق ال هللا لوسر نأ : : ايي نماعلا نب ورجع ني ةلادديغ نعود 5:١

 قاتلا نِي ةَلْضَح ويف ناگ نهن ٌةَلْصَح هيف تاگ ْنَمَو ءًاصِلاَح ًاقفانُم ناگ هيف یگ ْنَم
 هه

 .؛َرَجُف ْمَصاََخ اَذِإَو َرَدَع َدَماَع اڏو ءَبَذَك َتَّدَح اڏو َناَح َنِمْثْوا اڌ : اهَعَدَي ىَنَح خ

 لكل : ل4 َيِبَّنلا َلاَك :اولاق قو سنأو ءرمع نباو ءدوعسم نبا نعو 2 ٥
 .ِهْيَلَع قفتم .«نالف 0 هذه :ُلاَقَي قَماَيِقلا موي ٌءاوِل رداغ

 ِهِيْسا َدْنِع ٌءاَوِل راع لكِل» :َلاَق لک كبنلا نأ : هه يردخلا ليعس يبأ نعو - ٣

 .ملسم هاور .هقّماَع الصراخ و ر هَل كر ٍةماَيِقلا موي

 ہال :ىَلاَعَت هللا ل ٠ :َّلاَق ل5 ّيبنلا نع E ا
 تے

êت 4 و ت 2 دوم ه  

 0 فی لگا الش عج لج ردع مٿ يب ىظغا لُجَر : :ٍةَماَيِقلا م وي مهمْصَح

 يراخبلا هاور .«هرجأ طع ملو 4 ‹«هنم ىَنْوَتْساَف ا

 اهوحنو ةيطقتاب نملا نع نهنلا باب 0+

 »+ رد ادال نيلي كَم اولي ال اوما يل 4 : ىّلاَعَ هللا لاَ
د هلآ لیس ىف مهلومأ نوفي ي يذلا لات لاقو

 «ىذأ ل 3 0 امم اققا ا 004 آم وبن ال مث 

 ء[7517 :ةَرَقبلا]

 قم اًيقلا َّمْوَي هللا م ممل ال كاك :َلاَق لكي َيِبَنلا نع ۰ فلو رد یبا نعو 2-4

 و ور

 : رارو ثالث لي / هللا ُلَوُسَر اه اهرم لاك “لآ ٌباَدَع ْمَُلَو ير الو مبل ظني الو

 قفنملاو ؛ُناَّئَملاو «لبْسُملا» 0 هللا لوسر 8 مه نم اورسخو اوباَح زذ ا لاق

 . ملسم هاور .«بؤاكلا فلخلاب ةع ت

 ٤‰ ثيدحلا رظنا- )5489(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ :دوعسم نب هللا دبع ثيدح ٤/۱۲۷ ) »)۳۱۸١ملسمو ٠٤١/١

.() MVD 

 يراخبلا :هجرخأ :رمع نبا ثيدح ٤/ ۳۱۸۸( ۱۲۷(« ملسمو 5/١51١ )۱۷۳١( )١١(.

 يراخبلا :هجرخأ :سنأ ثيدح ١517/4 )۳۱۸۷(« ملسمو ۱٤٩/١ )۱۷۳۷( )١4(.

 _ ملسم :هجرخأ ١147/80 )۱۷۳۸( )15( )١15(.

 .(۲۲۲۷) ۱۰۸/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 )1١5()١71(. ۷۱/۱ ملسم :هجرخأ _ ۸



 يش كا 2
 ِنيبعكل کلا ّنِم لفش 2 وو هرازإ لبسمل لا: تعي ىْيْعَي «هَراَزإ لبسملا» :هل ا ةا يفو

 يغبلاو راختفالا نع يهنلا باب ۹

 ا لاقوة LET کشا ار نط کک هللا َلاَق
 4@ دي كاع هك كلت يحل رم ضرألا ىف ونو سانا دُمِلظَي یل ع لیلا اإ
 ٤١[. :ئروشلا]

 ىَحْوَأ ىَلاَعَت هللا َّنإ» : لب هللا ٌلوسر لاَ :َلاَق هلو رامح نب ضايع نعو - ۹
 .ملسم هاور .هِلَحأ ىَلَع ٌدَحَأ َرَكْفَي اَلَو ِدَحأ ىَلَع ٌدَحَأ َيِفْبَي ال ىَّنَح اوُعَضاَوَت نأ ّيَلإ

 . "0ةلاطتسالاو يّدَعَّتلا :ئغبلا :ةغللا لهأ َلاَق

 َكَلَم :ُلُجرلا لاق اًذِإ» :َلاَق لب هللا لوسر َّنأ : هو ةريره يبأ نعو ١
 ملسم هاور .«ْمُهكَلْهأ وه ُنماَّتلا

 اَف ْنمِل ْيِهّنلا كلذو : E فاكلا عقرب 5-5 : ةروهشملا ةياورلاو

 0 اَمأَو «ٌمارَحلا َرُه اَذَهَق ْمِهْيَلَع ًاعافتزاو ءساّنلل ًارْغاَصَتو ءوِسْفَنِب ًابْجع َكِلَذ

 الق ءِنيَّدلا ىَلَعو ْمُهْيَلَع ًانُّحَت ُهَلاَقو ؛مهنيد رمأ يف صفت ْنِم ٍساّنلا يف ىَرَي امل
 نب كلام :مالغألا نالا لاف نيو «:رلّصتو:ةاملغلا رق اذكه“ قي سات
 :باتك يف ُهُُيَُحَضْوَأ ْدَمَو واو یاو ٌيِباَطَحلاَو ا

 ناال

 8-١ ملسم :هجرخأ 8/١5١ )5856( )1٤(.

 .(۱۳۹) (177) ۳۹/۸ ملسم :هجرخأ _ ۰

 . (يغب) ۲۲۸۱/١ حاحصلا :رظنا ()

 ) )۲ديهمتلا ۲٤۲/۲۱ .

 ٠١۲/٤. ننسلا ملاعم (۳)

 .(575607) ۲۸۷ /۳ نيحيحصلا نيب عمجلا (

 )٥( يوغبلاو 755(2) «بادآلا» يف يقهيبلا )8070(.

 ) )5:ص ٤۸۹٩ .



 GD اَهْدَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 مايأ ةثالث قوف نيملسملا نيب نارجهلا ميرحت باب ٠١

 ee OG ةعدبل الإ

 ومي کل هلل ٹکر کیری تب احیا خب ةؤتلا و :ىلاعت
 وور

 ۲[٠ :ةدئاملا] ««ناوذملاَو ونال لع م 04 لاقو 1٠١[«© :تاّرجَحلا] 4@

 و ءاوربادت لَو ءاوُعطاَقَت اللد : ا هلل ۳ a ا نا نعو ١٠١

 7 اسا رجب نَا ململ لي الو 358 ا ءاوُدَساَحَت اَلَو ءاوُضَغاَبَت

 هيلع قفتم .«ثالث

 َرَجُفي نأ ململ ( لحي ال» :َلاَم لكي هللا لوسر نأ : ه5 تبويأ يب

 0 يذلا امُهرْيَحو ءاَذَه ٌضِرْعُيَو ءاَذَم ضرْعْيَف ٠ ِناَيِقَعْلَي :ِلاَي نكت قوق اح

 لك يف ُلاَمْعَألا ٌضَرْمُ» ا ف هللا لومرب لاك لاق هاڪ ةريزغ يبأ نعود 1۹۴
oه < 27  O 

 ديخأ نيبو هتیپ تناك اءرما لإ اتي اب كرش ال رنا لكل هلا رونی ءسِْمَكَو ني

 . ملسم هاور .«اًحِلَطْصَي ىَّتَح ِنْيَدِه اوکرنا لو ٌءاَنُحَش

 َسِيَي دق َناَطْيَّشلا نإ :ٌلوقي ل هللا لوفر عويس :َلاَق هل هد رباج او

EGملسم هاور . مهب ن يرو نك  . 

 .مُهعطاَقتو ْمِهِبوُلُق رييغتو داسفإلا : : «شيرحٌلا»

 رجه : نأ ٍمِلْسْمِل لجَي الد :ة ا هللا لوسر َلاَق :َلاَق هلو ةريره يبأ نعو - ٠١ه

 0 هواه وبا هأور . «َراّثلا لَخَد ‹تاَمْف ر ثالث َقْوَق هاَحأ

 .ملسمو يراخبلا طرش

 يباحصلا َىِملَّسلا :ٌلاقيو . يملسألا ٍدَرْدَح يبأ نب ِدَرُدَح شارخ يبأ نعو 5

 )١6519(. ثيدحلا رظنا- 0١

 .(16) (؟550) ۸/۸ ملسمو «(1۰۷۷) 5١/4 يراخبلا :هجرخأ- ۲

 .(۳۹) (55506) ١١/48 ملسم :هجرخأ 7 ١997

 .(10) (۲۸۱۲) ۱۳۸/۸ ملسم :هجرخأ _ ٤‰

 .(5915) دواد وبأو ۳۹۲ /۲ دمحأ :هجرخآ _ ٥

 .(5416) دواد وبأو ۰۲۲۰ /5 دمحأ :هجرخأ ك7



emا  
oر  

 دواذ ویا واور ید لف وهف س ةاحأ رک 35م9: : لوق الك يبنلا عمس هنأ : هو

 8 0 ل ل ع اس ل ع 3

 - ك َرْجْهَي نأ ِنِمْؤَمِل لِحَي ال» :َلاَق يي هللا لوسر نأ : هَ ةريره يبأ نعو - ۷
 ِدَمَف السلا ِهْيَلَع در ناف ؛وُيَلَع ْملَسْيِلَف ُهَقلَيلَف ءثالث وب ْتَّرَم ناف ثالث قوق انيْؤُم 1 هام هس ؟ < هك of lg عم9 6 هوم °, عا ا ا

 هاور .؛ةَرْجِهلا َنِم ْمْلَسَملا َجَرَحَو «مثإلاب َءاَب ْدَمَف هيلع دري مل نإَو رجلا يف اگرتشا 1 هه + 2 لاس ھو 5 0

 يف اَذَه ْنِم سيلك ىَلاَعَت هلل ٌةَرْجِهلا تتاگ اًذإد : دواد وُبَأ لاق .نسح دانسإب دواد وُبَأ

3 )0 
 . ع

30 

 ضن

 هنذإ ريغب ثلاثلا نود نينثا يجانت نع يهنلا باب ١-

 امهعمسي ال ثيحب ًارس اثدحتي نأ َوُهَو ةجاحل الإ

 همهفي ال ناسلب اثدحت اَذِإ اَم هانعم يفو

 5٠١ :ةلداتجملا] 4ِنَطِيَّشلا ّنِم ىجا اََنِإط :ىلاَعَت هللا لاق
 ےس م ت و 0 أ ل د ل ت 05

 الف «ةثالث اوناك اذإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ :او رمع نبا نعو 2 4

 .ِهْيَلَع قفتم .ْثِلاَّثلا نود ناتا "ىج اتي

3 

 مسك

 ع ا م رن موال 2 اع و 6 ما 5 و٤
 دي :لاق ؟ةعبراف :ٌرمَع نبال تلف :حلاص وبأ لاق :دازو دواد وبأ هاورو

 و
 . رصي

 َدْنِع َرَمُع ُنْباو اَنأ ٌتْنُك :َلاَق «رانيد نب هللا دبع نع : «ًاطوملا» ىف كلام هاورو

 ٌدَحَأ َرَمْع نبا َحَم َسْيَلَو ُهَيِجاَنُي نأ ديري لجر َءاَجَق ءِقوُّسلا يف يتلا بقع نب ٍدِلاَخ ٍراَد
 ا Ee و Alt fore كش هم ATK lL So م >
 :اعد يذلا ٍثِلاثلا لجرللو يل لاقف «ةعبرأ انك ىتح رخا الجر رمع نبا اعدف ۰ يريع

 ت ہم ر 2 س نا < ها م 2 A ملم
 .(ِدِحاَو نود نانثا ىَجاَتَتي الد :ٌلوقي ةا هللا ٌلوسر َتْعِمَس ينا ءائيش ارخاتسا

 .(5917) دواد وبأو )5١5(« ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا :هجرخأ 1

 .0735) (۲۱۸۳) ۱۲/۷ ملسمو «(1۲۸۸) 8١/8 يراخبلا :هجرخأ _ ۸

 )١( بقع ننسلا رظنا )591١5(.

 .76 ١/ ةياهنلا .هنع نيدرفنم نارراستي ال :يأ (۲)

 )٤۸٥۲(. بقع دواد ىبأ ننس (۳)

 .يثيللا ةياورب )5( )۲۸۲١(



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 دلك ءال ْمُثْنُك اًدإ» :َلاَك ةا هللا لوسر نأ : هو دوعسم نبا نعو 4 ا ى وم 2
 .ِْيَلَع قفتم .«ُهْنِرْحُي كلَ نأ لجأ ْنِم ءِساّنلاب اوطِلَتْحَت ىَّنَح ٍرَخآلا َنوُد ٍناَنْلا جات

 ةبادلاو دبعلا بيذعت نع يهنلا باب 087

 بدألا ردق ىَلَع دئاز وأ يعرش ببس ريغب دلولاو ةأرملاو

 ىز راجو نيكسمْلاو ىَسْلاَو َيْرُضْلا ىِذِبَو انسخ ندور :ىلاَعَت هللا لاق
 هب ةا كم انو ربحا قار بكل ااو كفلا را او قرت
 . م :ءےر) اوف کات ناڪ س بیع

 ٍةَرِه يف ٌةَأَرْما ِتَبَذُع» :َلاَق دلع هللا لوسر 9 : اکو رمع نبا نعو - 11٠۰

 يه اَلَو ءاهنَسبَح ْذإ ءاَهْتَفَسَو اَهْنَمَعظَأ يه ال دالا اًهيِف ْتَلَحَدَق ءْتَناَم ىَّنَح اهئَتَجَس

 .ْيَلَع قفتم .«ٍضْرَألا ٍشاَشَح ْنِم لكَ اَهْنَكَر
 اهّماَوَه :يهو «ةرركملا ةمجعملا نيشلابو ةمجعملا ءاخلا حتفب «ضرألا ٌشاَشَح»

 .اهناَرَشَحَو
 ت

 ٍبِحاَضل اوُلَعَج ْدََو «ُهَوُمْرَي ْمُهَو ًاريط اوُبَصَت دف شْيَرُق ْنِم نايف رم هنأ : ُهْنَعَو - ١ 7 ناسا 5 هم اوه راي 2 .e orn o 20 نے واع وەر
 ّنَعَل ؟اَذَه َّلَعَف ْنَم : رم نبا َلاَقَف ءاوُقّرَمَتَرَمْع با اور امله ءْمِهِلْبَن ْنِم ٍةَئِطاَح لك ِرْيَطلا ر ا ی ورم 00 2 ر ر 0 2 ot هم ° 578 02 00

 .ِهْيَلَع قفتم . ًاضَرَغ حوُرلا يف ًائْيَس َدَحّتا نم َنَعَل ةي هللا لوسر نإ ءاَذَه لعق ْنَم هللا
 هَ

 .هْبلِإ ىَمْرُي يِذَلا ُءيَّشلاَو ُفَدَهلا َوُهَو ِءارلاو ةمجعملا نيّكلا حتفب «ٌضَرَعلا»
 .ِْيَلَع قفتم . مابا َرْبصُت نأ ال4 هللا ُلوُسر ىهن :َلاَق بڪ سنأ نعو _- ۲ د

 نما 2.
 . لتقلل سبحت :هانعمو

 سل . ل2 8 ر م 34 يار دل : لاق هڪ نقم نب ٍديوس يلع يبا نعو - ٣

 سه م 8 ع ماسلا نى مخ rf I oF ل ل سمو ف ل ير <
 . ملسم هاور . اهَقِعن نأ ب هللا لوسر اَنَرَمَأَف اترعصأ اهَمطل ةدجاَو إل مداح اتل

 . يل ةَوڂٳ َعباَس» :ٍةياور يفو

 .(۳۸) )۲۱۸٤( ۱۲/۷ ملسمو «(1۲۹۰) ۸۰ /۸ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(151) ٤۳/۷ )۲۲٤۲( ملسمو ۱٤۷/۳ )۲۳٠١(« يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 )۱۹٥۸( )٥۹(. 7/5 ملسمو )٥٥۱٥(« ۱۲۲/۷ يراخبلا :هجرخأ _- ۱

 .(08) ۷۲/٦ )۱۹٥٩( ملسمو )٥٥۱۳(« ۱۲۱/۷ يراخبلا :هجرخأ 7

 .(۳۳)و (۳۲) (1108) ٩۱/٩ ملسم :هجرخأ _ ۲۳



 يناس شا
 ءاؤّسلاب يل ًامالُغ برضا تنگ :َلاَق فط ّيِرْدِبلا دوعسم يبأ نعو 4 همه و هع

 اند اّمَلَك ءٍبَضَعلا َنِم َتْوّصلا مه ا ملك يوتن أم : يف تس شي
 َكْنِم َكْيَلَع ُرَدْنَأ هل هللا نأ ٍووُعْسم اأ مل :ُلوُقي ب رم اذإف ل هللا لوس ره اإ يّ

 .ًادبأ ُهدْعَب اكوُلْمَم برأ ال :ُتلُقَك . «مالُعلا اَذَه ىَلَع

 هتَبيَع ْنِم يِدَي ْنِم طْؤّسلا طَمَسَف :ٍةياور يِفَو

 مل ول اَمأ» :َلاَقَق لات هللا مل هللا لوسر اَي :ٌتلَقَف :ةياور ىفو

 .تاياورلا هذهب ملسم هاور .هُراَّثلا َكْنّسَمَل وأ ءُراَثلا َكْتَحَمْلَل ءُلَعْفَت
GFقال 0  Aامالغ َبَرَص ْنَم» :لاق ءَ ىبنلا نأ اهو وس نسا نعود 6 8 و ا ع  

 . ملسم هاور . (هّقتعي نأ ُهَئَراَقَك نإف ملك وَ ‹ هاي

 طاب | نم ٍساَنأ ىلع ٍماّشلاب رم هنأ : : او ٍماَرِح نب ميكح نب ماشه نعو 7
 يف َنوُبْذَعُي : ليق ؟اَذَه ام :َلاَقَ !ُتْيَزلا ُمهِسوُؤُر ىَلَع ٌّبْضَو ءِسْمّشلا يف : اوُميِقَأ ُدَكَو
 اک هللا وسر ٌتْعِمَسَل ٌدهشأ ماي لاقت ةيزجلا يف يف اوسخ :ةياور يفو - ر

 «هثدحف «ريمألا ىَلَع َلَخَدَق .اّيْنَّدلا يف سالا نوُيدَعُت نيذلا ُبْذَعُي هللا نإ" : لوقي

 او ا ا

 .مَجَعلا ّنِم نوحالفلا «طابنألا»

 ءوُجَولا َموُسْوَم ًاراَمِح للك هللا لوسر ىأر :َلاَق او سابع نبا نعو 07

 يف يوك ورام َرَمأو «وجَولا َنِم ِءْيَس ىَصْقأ الإ همس ال هللاو» :َلاَقَق ؟َكِلَد ركنا

 .ملسم هاور . ِنْيِتَرِعاَجلا ىَرَك ْنَم لوا َوُهَف ههُيتَرِعاَج

 .ربدلا لوح ِنْيكِرَولا ٌةَيِحاَن :ٍناَتَرِعاَجلا»

 هللا َنَعَل» :َلاَقَق ءوهُجَو يف َمِسُو ُدَق ٌراَمِح ِهْيَلَع ّرَم ي ىبنلا نأ :هنعو 4

 ليس اور او يذلا

 .(070)و ٩۱/۰ )١1509( )۳٤( ملسم :هجرخأ . ٤

 .(۰) )1١5650( 040/0 ملسم :هجرخأ- ٥

 .(۱۱۸)و (۱۱۷) (5*551) ۳۱/۸ ملسم :هجرخأ _- ۹

 .(۱۰۸) (۲۱۱۸) ١57/5 ملسم :هجرخأ _ ۷

 ثيدح نم سیلو رباج ثيدح نم (۱۰۷) (۲۱۱۷) /5 «ملسم حيحص)» يف يذلا - ۱۰۸

 . سابع نب هللا دبع



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 مسؤولا ن نَعَو ءوجَولا يف بْرَصلا ِنَع ء اي هللا لوسر ىهن : ًاضيأ ملسمل ةياور يفو

 ا یف

 م

 رانلاب بيذعتلا ميرحت باب 87

 اهوحنو ةلمنلا ىَّتَح ناويح لك يف

 ْمُتْدَجَو ْنإ» :َلاَمَك ءِتْعَب يف كي هللا ٌلوسر انثعب :َلاَك يَ ةريره يبأ نع 9

 َنْيِج كو هللا لوسر لاق مث ؟ِراّئلاب اَمُهوُقِرْحَأَت» e شنا نم نيج «ًانالُكَو انا
 لإ اَهِب ُبَّذَعُي ال َراَلا َّنإو ءًانالفو ًانالف اوُقِرْحُت ذآ م مآ تئ ينإ» : عورخلا اندر
 .يراخبلا هاور . “(اشونفاف امشومندجو ناف هللا

 َقَلَظْناَف ءِرَّمَس يف ةي هللا لوسر َعَم اتك :َلاَق ِهبَؤ دوعسم نبا نعو 2
 همه ع

 6-0 رعت اعف اا ِتءاَجَف E اَنْرََأَك ءَناَحْرَف 00 هرمح اًنْيَأَرَ «هتجاحل

 3 لنت 2 یارو .«اهيَلإ اَهَدَلَو 1 ؛؟اَملَوي وه َعَجَف ْنَم» :َلاَقَف لك بسلا َءاَجَق
 1 رائلاب دع د نأ يِضَسْنَي ال هن : «ٌنخَن : ا «؟وذه قرح و :َّلاَقَف اهات ر

 7 7 دانسإب اقوا هاور ا

 . لْمَتلا َّعَم لهنا عضوُم : هام لمَ ةيرق» : هل

 .(7015) ۷٤/٤ يراخبلا :هجرخأ - 4

 ٩ دواد وبأ :هجرخأ- )9551/5(.

 .ثيدحلا نم لوألا ءزجلا ىلع ًارصتقم (۳۸۲) «درفملا بدألا» ىف يراخبلا :هجرخأو

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم ١77/7 )١١١5( )1١5( ملسم حيحص )١(

 هب رفظ دق ًاريسأ رفاكلا ناك اذإ هركي امنإ اذه» :745 /۲ ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق ()
 لاقو «برحلا يف رافكلا ىلع رانلا مرضت نأ هلك هللا لوسر حابأ دقو فكلا يف لصحو .

 ل ا قرح ااا نلعرغا :ةماسأل

 نم اوفاخي نأ الإ نوقاطي اوماد ام رانلاب اومري ال نأ بحتسي هنأ الإ نارينلاب نوصحلا

 . «رانلاب اوفذقي نأ ذئنيح زوجيف ةبلغلا مهتيحان
 748 /” نئسلا ملاعم :رظنا . اهتحنجأب فرفرت :يأ (۳)

 : نيبرض ىلع لمنلا (4)

 ال لجرألا لاوطلا وهو هيف ررض ال رخآلا برضلاو «زئاج هتيداع عفدف رارض ذؤم :امهدحأ
 .757/7 نئسلا ملاعم يف يباطخلا هلاق . هلتق زوجي



 ا
 هبحاص هبلط ّقحب ينغلا لطم ميرحت باب 84

 لاقو ه۸ :._: نر «اَهيَمَأ لإ تكمألا امون نأ کرمی هلآ نل :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ےک ےس 0 مم س 0 مس رع مسا مس 4 5 74 زيبا

 ٠ [۲۸۳ :ةَرَقَبلا] هتم َنوتؤا ىزأأ ويلف اًضْعَب مكضْعَ نِم نإ : ىلاعت

e اَذِإَو مْلظ ٌيِنَملا لظَم» :َلاَق اب هللا لوسر نأ : كذ ةريره يبأ نعو ١ ا ر ِِ 07 50010 نا هه ٤ 

 00 ا ل

 بوهوملا ىَلِإ اهمّلسُي مل ةبه يف ناسنإلا دوع ةهارك باب 0
yp 2 5 0 2< 

 ةهاركو اهملسي مل ؤا اهملسو هدلول اهبهو ةبه يفو هل

 وأ ِهَيَلَڪ قدصت يِذَّلا نم هب قّدصت ًائّيَش هئارش

 سأب الو اهوحنو ةرافك وأ ةاكز نع هجرخأ

 ِهَيَلِإ لقتنا دق رخآ صخش نم هئارشب
 م 20 4 0

 ِهَيَّبِه يف ُدوُعَي يِذَلا» :َلاَق ةي هللا لوسر نأ :ا#َو سابع نبا نعو 5

 4 مرا رر ل 2 هم م د ع 2 o2 ر 52-5 ۰

 هِئيق يف دوعي مث ءُءيِقي بلكلا لثَمک « هيفدص يف عجري يذلا لثم» :ةياور يفو

 ر

 . (هلُك ايف

 . اِيَ يف ٍدِئاعلاك هيبه يف ٌدِئاعلا» :ٍةياور يفو

 ُهَعاَضَأَف هللا ليبَس يف ِسَرَق ىَلَع ُتْلَمَح :َلاَق هَ باطخلا نب رمع نعو - ۳
 ۰ ّيبنلا تلأَّسف ءصخرب هعيبي هنأ َتْنَئَظَو «هيرتشأ نأ تْدَرأف هدنع ناک ىِذَلا e 4 Ty ع 56 ع < ېو وو ر عاتع و هر رور هع ع ورک وم ياسا .*

 . 8 ا 2 2
 مدرع

2 

0 

0 

Eر نم ر 2 ا 2 تا 0 2 را و مم 4  

 ِدَيقدَص ىف دئاعلا نإف ؛مَهْرِدِب ةكاطغأ نإو َكِيَفَدَص ىف دعت الو ورتشَت ال» :َلاَمَف
 ر 1-5 . ا د ۶

 .ِهْيَلَع قفتم . هيَ يف ٍدِئاَعلاَك

  0١ملسمو «(۲۲۸۷) ۱۲۳ /۳ يراخبلا :هجرخأ ۳٤/١ )۱٥۹٤( )۳۳(.

  _- ۲يراخبلا :هجرخأ ۲٦۲۱( 5١86 /۳( و)۲٦۲۲(« ملسمو ١/٦۳ )۱٦۲۲( )٥( .(۸)و

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ۱٤۹۰( ۱٥۷/۲(« ملسمو ٥/1۲ ) )۱( )۱٦۲۰.(۲)و

 عبثا هباوصو طلغ وهو ءاتلا ديدشتب عبتا اذإ :نولوقي ثيدحلا باحصأ» : يباطخلا لاق )١(

 .همالك ةيقب دب الب رظناو ٥٦/۳ ننسلا ملاعم «لعفا نزو ىلع ءاتلا ةنكاس



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 َنيِدِهاَجملا ٍضْعَب ىَلَع و ُتَّْدَصَت :ُهاَنعَم اهلا ٍليِبَس يف ِسَرَف ىَلَع ُتْلَمَح١ هلق

 ميتيلا لام ميرحت ديكأت باب ٦

 اراك منوم يف ولأي اَمكِإ الع تملا ومآ َنوُلُكأَي يلا لک کک
 ىه ىلاب اَّلِإ یتا َلاَم ابرق لوچ :ىَلاَعَت لاقو ۰٠۰ :ءتيتلا] €4 اًريَِس سو

 نو ريح يه حاضإ لف تسلا ِنَع كتولكسيوف :ىلاغت لاقو 4+ 0

 RA للا ّنِم َدِسْمُمْلا مكعب هلو او هنوف مهوطلا

 ا سلاو اوُبْيَتْجا» :َلاَق اب يبنلا نع هيَ ةريره يبأ نعو 415

 مرح رڪ يتلا سْفَللا كو ٠ لاو شاب كرشلا» :َلاَق ؟ّنُه اَمَو ءوللا َلوُسَر اَي : 0

 فْذَقو ءٍفخّولا َمْوَي يّلّوَّتلاو ءٍميِقَيلا ِلاَم لاو ءابّرلا لكأو .ٌقَحلاب الإ ل

 .هْيَلَع قفتم .«تالفاقلا 8

 . تاكلهملا :«تاقبوملا»

 ابرلا ميرحت ظيلغت باب ۷

 بحسب ىلا موي انك دل ومومی ال اویا َنوُلُكْأَي ےیل :ىّلاَعَت هللا لاق

3 

 ۳ أزيرا ُلْكِم عيبا امن اَولاَك ممتا لد نیما س ناطْيشلا ےس ةر 5 2 21 2 أ 2 مم ص 22

r 2ر روب سرم 5 ا اس  E9كو  
 ٌبدحصأ كيلؤأف داع نمو هلآ کل دورصأو فلس ام رهلف یھناف دب ير نم ةظيوم مَا

E 5 ص هريس ؟سسم هم عاد هل مچ ١ 

 هلؤق قلإ ۲۷١-۲۷١[ :ةّرقَجلا] 4 تن ةَدَصلأ ریو ارا هللا قحمي توُدِيِدَخ اهف
 nt 2 2 ر 2 س K0 چ

 ٠ [۲۷۸ :ةّرميرار اوبرا نم ىقب ام اوردو هللا اوت وماء تلا اهيأكي#»

 يف قباسلا ةريره يبأ ثيدح اَهْنِم ءةروهشم حيحصلا يف ةريثكف ثيداحألا امأو

 ةاور و اًبرلا لآ لي هللا لوسر نل :َلاَق هلو دوعسم نبا نعو _--

 .هَبتاَكَو ِهْيَدِهاَشَو :هريغو يذمرتلا داز «ملسم

 5/١ )89( )٠٤١(. ملسمو ,(11777) ۱۲/٤ يراخبلا :هجرخأ 1

 «(۲۲۷۷) هجام نباو «(۳۳۳۳) دواد وبأو )۱٥۹۷( )٠١6(« 50/0 ملسم :هجرخأ 96

 )١5١5(. يذمرتلاو

 )١( ثيدحلا رظنا )1515(.



5555 
  AAباب 0

 لاقو «ه تجبر يفسح لآ ل يي هلأ اثنتي لإ اأ ار هللا َلاَق

 ۲٦٤[“ :ةَرَقَجلا] هالا ءار رام ٌّق كو دش ىزا وألا َنَمْلَأِ 0 الطب اولي ال» لاك

 ء[47١1 :ءاَسّيلا] اليك ل الإ هَ هلآ تودي الو ساتل 7 : ىَلاَعت لاقو

 اَنأ : ىَلاَعَت هللا َلاَق» :ٌلوقي لكي هللا لوسر ٌتْعِمَس :َلاَك هيض ةريره يبأ نعو - 57
 . ملسم هاور .؟ُهَكْرِشَو هتک رت يِرْيَغ يِعَم هيف رشا ًالَمَع لِمَ ْنَم ِكّرّشلا نع ِءاگرشلا ىَتْغأ

 ةَماَيِقلا وي ىَضْقُي ٍساّنلا لو نإ :لوقي هڪ هللا لوسر ٌتْعِمَس : لاق «هنعو _ ۷

 ٌتْلَئاَف :َلاَك ؟اًهيِف َتْلِمَع اَمَك : لات ءاَّقَرَعَق :ُهَئَمْه ُهَقَرَعَك «وب يأ ؛دوشتسا لُجَر هبل
 2 رو

 همأ

 رع ¢

 يأ ءَنآرُقلا رو و هلو مليل لت لج .ِراَلا يف َيِقْلأ ىح ٍوهُجَو ىَلَع َبِحسَق هپ
 ٌتْأَرَكَو هتم ُهئْمَلَعَو مْلِعلا ُتْمّلَعَت :َلاَق ؟اًهيِف َتْلِمَع اَمَ :َلاَق . اَهَقَرَعَف ُهَمَعِن ُهَقَرَعَف هپ

 ؛ئراَق وه :َلاَقْيِل َنآرَقلا تارو !مِلاَع :َلاَقُِل ٌتْمَّلَعَت َكَنِكلَو ءَتْبَّذَك :َلاَك ءنآرقلا

 ْنِم ُهاطْعْأَو ْيَلَع هللا َعَّسَو َّلُجَرَو .ِراَّلا يف يف َيِقْلأ ىح وجو ىَلَع َبِحْسَم هب رها م ق
 ام :َلاَق ؟اهيف كلَ اَمق :َّلاَك . اَهَكَرَعَك مَع ُهكَرَعَ هب يا رنا

 !داوُج : لال كْلَعَك كنكلو ءَتْبَدَك : 3ا اك .َكَل ابف ُتْفَقنا الإ ابف قب نأ بحت لیس

 . ملسم هاور .«ران کک SS لق دق

4 o2 4 

 ليق ذه !ءيِرَج :َلاَقُي ْنأل َتْلَئاَ َكَنِكَلَو ءَتْبَدَك :َلاَك . ٌتْدِهْشُتْسا ىَّتَح كيف
 هر

3 

 ْمُهَل لوقف اًننيِطاَلَس ىَلَع لحد نإ :ُهَل
EEEرا م  

 يراخبلا هاور . ةي هللا 0
 ت

 َعَمَس ْنَم» : ي يبنلا َلاَك :َلاَق هو نايفس نب هللا دبع نب بدنُج نعو 8
 .ِهْيَلَع قفتم . هوپ هللا يئاري يئارُي ْنَمَو وب هللا َعَمَس

 .(15) (١؟م6) 777/8 ملسم :هجرخأ 5

  - ۷ملسم :هجرخأ ٦/٤۷ )۱۹۰٥( )167(.

 هللا لوسر دهع ىلع» :نود نم (۷۱۷۸) 89/9 يراخبلا :هجرخأ 5-4

 .(40) فيفا قر ملسمو :«(149194) ١7١/8 يراخبلا :هجرخأ- 8

 . سابع نبأ ثيدح نم )٤۷( (5987) ۲۲۳ /۸ ملسم :هجرخأو

 تلک ٹر
. 



 اَهنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 . اكو سابع نبا ةياور نم ًاضيأ ملسم هاورو
 قَدْ يملي عرش تكلا ياللا : يأ (ىءاَر ْنَم» :ىنعمو .ِةَماَيِقلا موي as : يأ هوپ هللا جس . ًءايِر سانلل هلمع رهظأ : هانعمو «ميملا ديدشتب (َعُمَس»

 ٍقِئالَحلا سوور ىَلَع ُهتَريِرَس َرَهظأ :يأ هوب هللا یءار»
 ىّ ام مْ ملت نم :لل هللا لوسر لا :َلاَق « هيض 5 ةريره يبا نعو -

 ةَماَيِقلا ّمْوَي ِةَنَجل َفْرَع ْدِحَي مل ايدل نب اضع وب بصي اإ ةي ال ده ولا جو وپ
 .ٌةروهشم ٌةريثك بابلا يف ثيداحألاو حيحص وانساب دواد وُب هاور .اًهَحِيِر : ينعي

 ءاير َوُه سيلو ءاير هئأ مهوتي اَم باب 5

 َلَمَعلا ُلَمْعَي يِذَّلا َلُجَّرلا َتْيَأَرأ : ةه هللا لوسرل َليِق :َلاَق هه رذ يبأ نعو - ١
 .ملسم هاور 0 ”«ِنِمْؤُملا ىَرْشُب لِجاَع َكْلَي» : َلاَق ؟هْيَلَع سالا ُهدَمْحَيَو ءِرْيَخلا ّنِم

 ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحت باب ٠١

0 

 ل :ىَلاَعَت لاقو «[م. :روشنا] « ةهردصتأ ني وضعي تينمْؤمَل ل : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 ةا ُملَعَي» :ىَلاَعَت لاقو ءم :ءّرسإلا] 0 هع ناگ کہو داول َرَصباَو ٌرَصِبْلاَو عملا
 4® ٍداَصْرمْلاَ َكّبَر وإ :ىَلاَعَت لاقو مى. ._1ىفر 409 ٌُدوُدصلَا یف امو مالا

 ٤ :رجَقلا]

 نم ُُبِصَن مد نْبا ىَلَع َبيُك» : َلاَق اک ىبنلا نأ : هلظ ةريره يبأ نعو _- ۲
 نال اينالا اَمُهاَنَر ٍناَندَألاَو ءُرّنلا امهات ِناَْبَعلا :ةَلاَحَم ال َكِلَد ُكِرْدُم ىَنّزلا
 ٌقّدَصُيَو «ىَئَمَتَيَو ىَوْهَي ٌبلَّقلاو ءاطُحلا هاتر لْجَّرلاَو .نشظبلا اهات اهات ُدَيلاَو «مالكلا هانز

- 

 . ٌةرصتخم يراخبلا ةياورو لسم ظفل اَذَه . هْيَلَع قفتم .«ةبذكي وأ جرفلا كلَ

 .(۱۳۹۱) ثيدحلا رظنا ۰

 .(155) (55415) ٤٤/۸ ملسم :هجرخأ ١

 .(۲۱) )۲٦۵۷( ۵۲/۸ ملسمو )1۲٤۳(« 1۷ /۸ يراخبلا : هجرخأ _ ۲

 يهو «ريخلاب هل ةلجعملا ىرشبلا هذه هانعم» :709/8 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۱)

 ) . .هل هتبحمو «هنع ىلاعت هللا ءاضر ىلع ليلد



555 1 
 يف سوُلُجلاو مكا : لاق دلع ٌيبنلا نع : « هو يردخلا دس أ نعو - 1۲۳

 هلا لوسو لاف اف تد دب نِسِلاَجَم ْنِم اتل اَم هللا لوسر ای :اولاق «!ِتاَقرَطْلا

 َلوسر اي ٍقيرطلا ٌقَح امو +اولاق فح ىيرطلا اوظغأف :سلْشَملا الإ مثيب اًدِإَق» : لک

 نع ْئِهَتلاو ِفوّرْعَملاِب ٌرمألاو «مالسلا و ىلا ُفَكَو ءرَصَبلا ضَع» :َلاَق ؟هللا

 1 .هْيلَع قفتم (”2١ ركتملا

 اًهيِف ُتَّدَحَتَن ةف ةينفالاب ًادوعف انك © :َلاَق بو لهس نب ديز ةحلط ىبأ نعو _ ٤

 َسِلاَجَم اوبنتجا ؟ِتاَدْعّصلا ِسلاَجَمِلَو ْمُكَ اَم) :َلاَقَك ءاَنيَلَع َماَمَف كك للا لوسر َءاَجَق

 ال ارم لاك تدخر ااف ساب ام ِرْيِل اَنْدَعَ E (ٍتاَدْعّصلا

 .ملسم هاور .«مالكلا نسخو ماَلّسلا درو «ِرَصَبلا ٌضَع : اَهّنَح اودا

Eِتاَقرطلا أ : نيعلاو  

 كرضا» :َلاَمَق ٍةأْجَملا رظت نع هلك ٤ هللا لوسر تلأس :َلاَق هب ريرج نعو _ ٥

 . ملسم هاور . رص

 لبقأق «ةتوميم هدنعو الي هللا لوسر دلع تنك :تلاق < ءو ةَمَلَس مأ نعو - 11۲٦
 ور وم

 اي : اتلقف (هنِم اًبجتخا» : لَك ئيبنلا َلاَمَم باَجِحلاب اا نأ دقي كلَ ءٍموُتكَم مَآ نبا

 .(۱۹۰) ثيدحلا رظنا _ ۳

 ٤ -_ ملسم :هجرخأ ۲/۷ )۲۱۹۱( )۲(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ٦/۱۸۲-۱۸۱ )1109( )٤٥(.

 ىلوم ناهبن ةلاهجل فيعض ثيدحلاو «(۲۷۷۸) يذمرتلاو «(١١51؟) دواد وبأ :هجرخأ _ 5

 ثيدحلا اذه ينعي  نيبيجع نيثيدح ىور ناهبن» :دمحأ مامإلا لاقو ةملس مأ

 . 01۳/٦ ةمادق نبال ىنغملا «(هنم بجتحتلف بتاكم نكادحإل ناك اذإ) :ثيدحو

 نم وهو «دئاوفلا ريثك ثيدحلا اذه» N ES مولا لاق (۱)

 اذهل تاقرطلا يف سولجلا بنتجي نأ ىغبنيو «ةرهاظ هماكحأو ءةعماجلا ثيداحألا

 «نيراملا ضعب راقتحاو ءءوسلا نظو ةقلا بانتجا ىذألا فك ىف لخديو «ثيدحلا

 نوعتفميو + مهتم توقاي وأ توزاملا مهناهي نس ةودعاقلا ناك اذإ اذكو «قيرظلا قييضتو
 .«عضوملا كلذ الإ اقيرط نودجي ال مهنوكل كلذ ببسب مهلاغشأ يف رورملا نم

 . ٤۷۷ /” ةياهنلا .رادلا مامأ عستملا وهو ءءانف عمج :ةينفألا (۲)



 اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 امنأ ِناَواَيْمَمَكأ» : ب للا َلاَقَف ؟اَنفِرْعَي الو ءاَنْرِصْبُي ال !ىَمعأ َوُه َسْيَلأ ولا وسر

 . (حيحص نسح ثيدح» : لاقو «يذمرتلاو دواد ا . «؟! ِهِناَرِصْبَت اًمُتْسَلَأ

 ٍةَرْوَع ا :َلاَق ال هللا لوسر نأ : هذ ديعس يبا نعو - ۷

 یب وت يف ٍلُجّرلا ىَلِإ َلُجَّرلا يِضْفي اَلَو ءةأَرَملا ٍةَرْوَع ىَلِإ ءأَرَملا اَلَو ءِلُجّرلا
 .ملسم هاور .«ِدِحاولا ِبْوَنلا يف ةأرَملا ىَلِإ ٌةأْرَملا يضْقَن الو

 ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت باب 0١

 ء[م# :باّيحألا] باج ِءار ءارو نم ولف اھم ۇشوملاس ادو ا هللا َلاَق

 ىَلَع َلوُخّدلاَو ما :َلاَق لكي هللا لوسر َّنأ : هو رماع نب ةبقع نعو >4

 . هّيَلَع قفتم .2!ُتْوَملا ُوُْمَحلا» :َلاَق ؟َرْمَحلا َتْيأَرَكأ :ٍراَصْنألا َنِم لر َلاَقَف «!ِءاَسْنلا

 .ِهّمَع ِنْباَو ءديخأ ِنّْباو ءويخأك ٍجْوَّرلا ٌبيرَق :؛وُمَحلا»

 رماب ْمُكدَحَأ َنوُلْحَي ال١ : لاَ الڳ هللا لوسر َّنأ :ان#ِو سابع نبا نعو 6

 ِهْيَلَع قفتم ر يذ َعَم

 ا

 ىَلَع َنيِدِحاَجُملا ءا ٌةمْرُح' :هل هلل ٌلوسر لاک :َلاَق هيض ةَدبرُب نعو -
 اجلا َّنِم الجر فلي َنْيِِعاَقلا نو ٍلُجَر ْنِم ا ؛ْمِهِتاَهَأ و ب دعا يف

 امص م ۾ 2 سدع

 ظط .٠

 مث «ىضْرَي ىَّتَح َءاَش ام هِتاَنَسَح ْنِم دخ 3 ةمايقلا موي هَل قو الإ موبف نوحي لما

 . ملسم هاور .2؟مُكْدَط اّم» :َلاَقَم ي هللا وسر اَنْيَلِإ َتَمَتلا

 ةيرع ىلإ رظني الو» :ىرخأ ةياور يف ءاجو )۷٤(« (۳۳۸) ۱۸۳/۱ ملسم :هجرخأ- ۷

 .«ةأرملا ةروعو لجرلا ةروع» لدب «ةأرملا ةيرعو لجرلا

 .050) (۲۱۷۲) ۷/۷ ملسمو ٤۸/۷ )٥۲۳۲(« يراخبلا :هجرخأ _ ۸

  484يراخبلا :هجرخأ ٤/۷۲ )۳۰۰٦(« ملسمو ٠١5/4 )1741( )٤١٤(.

 ٢ _ ملسم :هجرخأ ٦/٤۲ )۱۳۹( )۱۸۹۷( و٦/ ٤۳ )1891( )١150(.

E ميرحت يهن وهف :۲۲۷-۲۲٠٦/۲ ملسم حيحصل هحرش يف فنصملا لاق )١( 

 «هيلع قفتم اذهو «ناك هندب نم عضوم يأب هريغ ةروع سمل ميرحت ىلع ليلد هيفو ‹«لئاح

 بجيف «مامحلا يف سانلا عامتجاب سانلا نم ريثك هيف لهاستيو «ىولبلا هب معت امم اذهو
 رصب نع هتروع نوصي نأو «هريغ ةروع نع اهريغو هديو هرصب نوصي نأ هيف رضاحلا ىلع

 اربع عبق نم هريغ ليو: ةزيغ



 نيحلاصلا ضاير

 ءاسنلاب لاجرلا هبشت ميرحت باب ۲

 َكِلَذ ريغو ةكرحو سابل يف لاجرلاب ءاسنلا هبشتو

 ءٍلاَجّرلا َنِم و َنيِفَنَحُملا كو للا لور نحل :َلاَق او سابع نبا نع ١

 .ِءاَسْنلا َنِم ِتالُجَرَتملاو

 َّنِم ِتاَهّبَشَتُملاو ءِءاَسَنلاِب ٍلاَجّرلا َّنِم َنيِهّبَسَتُملا لكي هللا ُلوُسَر َنَعَل :ةياور يفو

 يراخبلا هاور .لاَجّرلاب ِءاَسْنلا
 قأْرَملا ٌةَسِْل ٌسسَبْلَي َلْجّرلا هلو هللا ٌلوُسَر َنَعَل :َلاَق هيض ةريره يِبأ نعو - 7

 . حیحص دانسإب دواد وُبَأ هاور . لُجّرلا َةَسْبِل سبلت آملا

 موق ارقا لُمأ ْنِم ِناَمْنِص» : ي هللا لوسر َلاَق :َلاَق ءهنعو 8*1

 ٌتاَليِمُم ٌتاَيِراَع ٿ اا ٌءاَسِنَو سانا اهب َنوُبِرْضَي ِرَقَبلا 0 طاَيِس ْمُهَعَم

 َّنإو ءاَهَحِيِر َنْدِحَي الو نجلا َنْلُخْدَي ال ٍةكئاملا ِتْحْبلا ٍةَميْسَأَك هس ُبوُؤر تائام

 . ملسم هاور . «دکو اَذَك ٍةَريِسَم ْنِم ُدَجوُيَل اًهَحيِر

 رثست :ةاتعم ليقو .اًهِركْش ْنِم (ٌتاَيِراَع» هللا ةَّمْعِن ْنِم :يأ ؛ٌتاَيِساَك» ىنعم

 نول فِي ًاقيقر بون سبلت :ليقو .وِوُسَنو اَهِلاَمَجِل ًاراهظإ ُهَضْعَب ُفِشْكَتَو ءاَمَْدَب ضع

١ 

 .(08875)و )0۸۸٥( ۲۰۵ /۷ يراخبلا :هجرخأ 5١

 .(941817) «ىربكلا» يف يئاسنلاو «(50448) دواد وبأ :هجرخأ 7 ۲

 .070) (۲۱۲۸) 118/75 ملسم :هجرخأ 2 ۳

 دقف «ةوبنلا تازجعم نم ثيدخلا اذه» :197 /7 ملسم حيحصل هحرش يف فنصملا لاق )١(
 .«نادوجوم امهو «نافنصلا ناذه عقو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح ال ءانتاعمتجم ىأر ول لوقي اذامف هنمز يف اذه لاق فنصملا هللا محر

 اهنابأ دق سانلا ىلع ةيفاخ ةلأسم ىلع عضوملا اذه يف قيلعت هللا همحر نيميثع نبا خيشللو
 ءاسنلا ضعب ىلع لكشت ةلأسم انهو» :لاقف «ةدئاف نم اهيف امل اهلقن ترثآو هحرش يف
 ءهبشتلا ونأ مل انأ «تيون ام انأ :لوقيو هبشتلا هيف ام ناسنإلا لعفب ًاضيأ سانلا ضعب ىلعو
 نأ رهظ ىتمف .ةين ريغب وأ ةينب ءاوس هبشتلا رذح تدجو ىتم ةبلاغ ةروص هبشتلا نإ :لاقيف

 ةأرملا وأ ةأرملا نم لجرلا هبشي وأ «تايراعلاو تارجافلا هبشيو تارفاكلا هبشيو هبشت اذه

 وهف دصقب ناك اذإ نكل E ا رف :
 حرش «هبشتلا نع دعتبت ىتح هب تهبشت ام ريغت نأ كيلع بجي :انلق دصق ريغب ناك نإو دشأ
 . ۲۵۱/٤-۲٣۲ نيحلاصلا ضاير



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 ملي أ «ٌتاليمم» ُهظْفِح ّنُوْمَرْلَي اَمَو هللا ٍةَعاَط ْنَع : ليف .«ٌتائام» ىَنْعَمَو .اَهِنَدَب

: 
 ليقو 3 َّنهِفاَتْكَأل ٌتاليِمَم « ِتاَردْخَبتَم وب
8 n لا ا i 

 كلَ 5 2 نقم «تالیمماو ءاياْعَبلا قب يهو : َءاليملا 0 ملا طش »7° < ٌتالئام

 وأ ٍةَباَصِع وأ ٍةَماَمِع فلي اَهَئْمظَعُيَو اَهَنْرُبَكُي : ئأ «ِتْنْبلا ٍةَمْيْساَك َنْهُسوؤُر» . َةَطْشِملا
50 

 ٠ - رافكلاو ناطيشلاب هبشتلا نع يهنلا باب ۳
NCَّنِإَف َءٍلاَمّشلاب اوُلُكاَت ال» : 4 هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق هل رباج نع 84 2# 3 ر 7 ل  

 . ملسم هاور .(لاّمّشلاِب برشي لكاي ناطيَشلا

 دا یاب ال» :َلاَق ایی هللا لور نأ : او رمع نبا نعو - 110

 .ملسم هاور . اهب 50 هِلاَمِشِب ّلُكأَي َناَطْيَّشلا َّنإَك ءاَهب ّنَبَرْشَي الو ِوِلاَمِشِ
 ال ىراَصضَئلاَو َدوُهَيلا َّنإ» :َلاَق يب هللا لوسر َّنأ : هن ةريره يبأ نعو _ 7“

 .ِهّْيَلَع قفتم .(ْمُهوُفِلاَحَك َنوُعِبْضَي

 يهم ُداَوّسلا اّمأو ؛ةَرْمُح وأ َةَرْفصِب ضيبألا ٍسأّرلاو ةّيخللا ٍرْعَش ٌباَضِخ :ُداَرُملا
 . ىَلاَعَت هللا َءاَّش نإ ُهَدْعَب بالا يف ُهُركْذَنَس امك ُهْنَع ريم اة ووري عماد رے عقر

 نر GR وا 0 وسلا

 حنف موي < ءو قيدَصلا رب يبأ ِڍِاو َةَقاَحُم ياپ يت : لاق هذ رباج نع _ ۷
1 

52 02 

 اوُبْيَتْجاَو اَذَه اوُرُيَع» : ل هللا ُلوُسَر َلاَقَف . ضا ةماعلا شلو هارو ەم

 . ملسم هأور . ؛ًداَوَّسلا

  _ 84ملسم :هجرخأ ٠١8/5 )۲۰۱۹( )۱۰٤(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ 1١9/5 )۲۰۲۰( )1١5(.

.(A*) (1°) 100/ملسمو ٦ )٤۲( ۲۰۷/يراخبلا :هجرخأ ٤ _ 5 

  2 ۷ملسم :هجرخأ ١958/5 )۲۱۰۲( )۷۹(.

 .«مكنم ٌدحأ» :ملسم حيحص يف )١(

 اهنأك ضيبت ةرجش يه ليقو «بيشلا هب هّبشي رمثلاو رهزلا ضيبأ تابنلا نم عون :ةماغثلا (1)
 ضاير حرشو ١/ 275١14 ةياهنلا رظنا .«جسوعلا ىمست» :نيميثع نبا ةمالعلا لاقو «جلثلا

 .؟5654/5 نيحلاصلا
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 سرلا ضعب قلح َوُهَو عَّرَقلا نع يهنلا باب ٠

 ةأرملا نود لجرلل ِهّنُك ِهِقَّلَح ةحابإو ء'”ضعب نود
 .ِهْيَلَع قفتم .عّرَملا نع ي هللا لور ىّهن : لاق اڪ رمع نبا نع

 رتو و هَر ٍرْعَش ٌضْعَب َقِلُح ْدَق ًايِبَص لي هللا ُلوُسر ىأر :َلاَق ءهنعو 7 9

 دانسإب دواد ا هاور . هلك هوك رثا وأ لگ ُهوُقِلْحا» :لاقو كلذ ْنَع ْمُهاَهَنَق « هضعب

 .ملسمو يراخبلا طرش ىّلَع حيحص

 ماتا مَ االت رَمْعَج لآ َلَهْمأ لكي لا نأ : او رفعج نب هللا دبع نعو ٠
 ناک ات ءيِجَف ا ب يِل اوُهْدا» :َلاَق ي « مولا َدعَب يآ ىَلَع اوښ الد :َلاَقَف

 حيحص دانسإب ذوات أ وواو ىل ا «َقاَلَحلا يِل اوُعْذ» :َلاَقَف خرفأ

 .ملسمو يراخبلا طرش ىّلَع

 ًارَملا َقِلْحَت نأ لي شا ُلوُسَر ىه :َلاَك هل يلع نعو 0١

 .ىئاسنلا

 (7هشولاو رعشلا لصو ميرحت باب 7

 نانسألا ديدحت وهو رشولاو

 ادِيِرَم انیس ال توعد نإ و اإ لإ ءونود نم وعدي نإ :ىلاعت لاق

 ere . 4 012 40 4 01 تر س

 مو هالو سالو © اوم ا كدا ن ةد او ا أ
 3و الس وسب وك هوه سي ع سرس ار هاو

 .[۱۱۷-۱۱۹ :ءاسيتلار © دلا حَولَح كريس ميمو ومالا ت اداء نكي

 .(۱۱۳) (۲۱۲۰) 1554/5 ملسمو 7١١ )٥۹۲۰(« /۷ يراخبلا :هجرخأ 2-4

 . ۱۳۰ /۸ يئاسنلاو «.(41945) دواد وبأ :هجرخأ 2 ٩۹

 )٤۱۹۲(. دواد وبأ :هجرخأ _ ۰

 .فيعض ثيدح وهو )4۱٤(« يذمرتلاو 217١/8 يئاسنلا :هجرخأ 0١

 «لامش نمو نيمي نمو قوف نم وأ «بناوجلا لك نمو ًادحاو بناج نم قلحلا ناك ءاوس )١(

 هنع ىهن دقو «عزق اذهف هضعب كرتو سأرلا ضعب قلح اذإ هنأ مهملا «مامآ نمو ءارو نمو

 . ٤/ ٠٠١ نيحلاصلا ضاير حرش .لَي يبنلا

 /5 ةياهنلا .رضخي وأ هرثأ قرزيف «لين وأ لحكب ىشحي مث «ةربإب دلجلا زرغي نأ :مشولا ()

۹ . 



 GD اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
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 يبا نإ هللا لوسر اي :ْتَلاَقَف لكي َىِبَنلا ٍِتّلَأَس ٌةَأَرْما نأ : او ءامسأ نعو 1

 هللا َنَعَل١ :لاقف ؟هيف لِصأَفأ ءاَهْتْجَّوَر ىَّنِإو ءاَمْرْعَش قرم «''”ةَبْصَحلا اًهُئَباَصَأ

 .هيلع قفتم .؛ةَلوُصْوَملاَو ةَلِصاَولا

 .؛ةَلِصْوتْسَُملاَو َةَلِصاَولا» :ٍةياور ىفو
Oمسا چ 7 5 يص ے ا م  

 ءاَمَرْعَش لصت ىتلا : ؛ةَلِصاَولاَو» . ظقسو رثتنا :هانعمو ءارلاب وه «َقّرَمَتْم» :اهلوق

fهج س هي سه  eيتلا :«ةَلِصْوَتْسُملاَو» .اًمُرْعَّش لَصوُي يتلا :؛ُةَلوُصْوَملاَو» .َرَكآ رْعَشب اَمِرْيَغ ٌرْعَش وأ 3 000 هموم < 4 م  

 .كلذ اهل ُلَعْفَي ْنَم ُلأْسَت

 . هيلع قفتم .هوحت ايو ةشئاع نعو 3

 ربنولا ىلع ٌّجَح ماع هنو َةَيِواَعُم َعِوَس ُهَنأ :نمخرلا دبع نب ٍديمُح نعو 4
E r Ge oA o L4 ar eeا ت را ت  “ofسب” #7“ يبا 2  r0  

 !؟ْمُكُؤاَمَلُع َنْيأ ٍةَئيِدَملا َّلْهَأ اي :َلاَقَف ٌيِسّرَح ِدَي يف ْتَناَك ٍرْعَّش ْنِم ةَّصْق َلَواَتَتَو
 e م “و ر هے و ۰ 8 هم 0 تال ے 5 3

 اهذختا ّنيح ليئارسإ ونب تكله امنإ» :لوقيو ذه لثم نع ىهني لَك يبنلا تعومَس

 .هيلع قفتم .«ْمُهُؤاَسِ
 ةَلِصْوَتْسُملاو َةَّلِصاَولا َنَعَل ل هللا َلوُسَر نأ :# رمع نبا نعو - 96

 هيلع قم: ةمشرتكملاو ةَمَشاَولاَو

 ِتاَمِشوَتْسُملاو ٍتاَمِشاَّولا هللا َنَعَل :لاق هيض دوعسم نبا نعو 61 ١
 ا 00070 ”ه 86ه ه مص 0 ريمون ع TE 0 5 نه ع م" ف بدع ر

 َكِلَذ ىف ٌةَأَرْما هل ْتَلاَقَف «هللا لح ِتاَرّيَغُملا ءنْسْحْلِل ٍِتاَجْلَفَتُملاو ءِتاَضُمَتَتُملاَو

 )۱۱١(. (۲۱۲۲) 158/5 ملسمو 0441(2)و (09410) ۲۱۲-۲۱۳ /۷ يراخبلا :هجرخأ - ۲

 نع (۱۱۸)و (۱۱۷) (۲۱۲۳) ۱۹۹/٦ ملسمو )٥۹4۳٤(« ۲۱۲/۷ يراخبلا :هجرخأو

 .ةشئاع

 .(۱۲۲) (۲۱۲۷) 1517/9 ملسمو 5١7/17 )٥۹۳۲(« يراخبلا : هجرخأ _ ۳

  15يراخبلا :هجرخأ ٥۹۳۷( ۲۱۳/۷(« ملسمو ١57/5 )5١55( )۱۹۹(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ١85 /5 )٤۸۸٦(« ملسمو 1١55/5 )5155()١1١0(.

 هل ««ىربكلا» يفو ١5/8 يئاسنلاو )787١(« يذمرتلاو «(5707) دواد وبأ :هجرخأ - 65

 .(9؟586)

 ثالث اهرسكو داصلا حتفب :ًاضيأ لاقيو «نيتلمهملا داصلا ناكسإو ءاحلا حتفب :ةبصحلا )١(

 هدلج بصح نم :لوقي دلجلا يف جرخت رئب يهو ءرهشأ ناكسإلاو «ةعامج ّنهاكح تاغل

 . ۲۹۰ /۷ ملسم حيحص حرش . بصحي داصلا رسكب
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 :ىلاعت هللا لاق ؟هللا بات يِف َوُهَو 0 کک :َلاَقَف

 . هيلع قفتم .0, :ردتد اوا هع مگنت امو هوُدْحَح ویلا كلا امو
 اَهْتْسَحَنو ءاليِلَق ٍضْعَب ْنَع ء اَهْضَْب داب اټناتسأ نِ دريت يتلا : يه

 E ءاَمرْيَغ بجاَح ٍرْعّش ْنِم ذُحَأَت يتلا : ٌةَصِماَنلاَو» ولا وهو

 .َكِلَد اپ لَم ْنَم رمت يتلا : (ًةَصّمَتَتْمْلاَو»

 ةيحللا نم بيشلا فتن نع يهنلا باب ۷

 هعولط لوأ دنع هتيحل رعش درمألا فتن نعو ءامهريغو سأرلاو

 اوُفِْنَت ال» :لاق لي ّيَِّنلا نع ءههض وَّدَج نع ءويبأ نع «بيعش نب ورمع نع
 «يذمرتلاو «دواد وبأ هاور ءنسح ثيدح هقَماَيِقلا َمْوَي ٍمِلْسُملا روت هنإف قلا

 .«نسح ثيدح وه» :يذمرتلا لاق «ةنسح كاتس يئاسنلاو

 ِهْيَلع َسْيَل ًالَمَع َلِمَع ْنَم» : ي هللا لوسر لاق :تلاق ءا ةشئاع نعو _- ۷
 .ملسم هاور . دَر َوُهَق اَنرْمأ

 نيميلاب ("')ءاجنتسالا ةهارك باب 4

 ْ رذع ريغ نم نيميلاب جرفلا سمو
 37 2 ر 8

 نَذْحْأَي الف 12 لاي 5 :لاق « ةا يبنلا 0 « نفل ةداتق فا نعو - ۸

 . هيلع قفتم . ءاَنإلا ىف لمي الو ونیو جنس الو « هييِمَس هر د

 .ةحيحص ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 دحاو فخ وأ ةدحاو لعن يف يشملا ةهارك باب 4

SR NLS AEE EN 

 لمت يِف ْمُكَّدَحَأ ٍشمَياَل١ :لاق الب هللا َلوُسَر َّنأ : 4ه ةريره يبأ نع 4

 . ؟ًاعيِوج ا ًاعيِوَج اَمُهْلَعْنيِل ةَدِحاَو

 )١589(. ثيدحلا رظنا ۷

 .(50)و (14)و ١50/١ )151( )٦۳( ملسمو .غ(554١) 50 ١/ يراخبلا :هجرخأ -4

 .(1۸) (۲۰۹۷) ١67/1 ملسمو ؛(08607) ۱۹۹/۷ يراخبلا :هجرخأ 49

 ام وأ ةراجحلاو ءاملاب نوكيو ءامهنع ةساجنلا ةلازإو «ربدلا وأ لبقلا ريهطت وه :ءاجنتسالا )١(

 . ۲٠٠/٤ نيحلاصلا ضاير حرشو ۲٠/٠ ةياهنلا :رظنا .اهنع بوني



 € اَهَنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 .هيلع قفتم .؛ًاعيِوَج اَمِهِفْحَيِل وأ» :ةياور يفو

 ٍلغت "'عْسِش ّعطَمْنا اذإ» :لوقي ۰ ِهبِلَكَع هللا لوسر تعمس :لاق «هنعو د 1 10 °

 . ملسم ةاور .«ًهحلضُب ىَّبَح ىّرخألا يف ِشْمَي ال . مكِدَحأ

 وبأ هاور .ًامِئاَق ٌلُجَّرلا َلِعَتْنَي نأ ىَهَن لكك هللا لوسر نأ : هذ رباج نعو 0١

 .نسح دانسإب دواد

 مونلا دنع تيبلا يف رانلا كرت نع يهنلا باب ٠١

 هريغ وأ جارس يف تناك ءاوس هوحنو

 َنيِح مكِتويب يِف رانلا اوكرتت ال» :لاق ايب ّئبنلا نع ءو رمع نبا نع -- ۲ 2 هر وو رک و 2< فوغ

 .هيلع قفتم .2"'”«َنوُماَتَت

 َنِم ِهِلْهَأ ىَلَع ِةئيِدَملاِب تيب َقَرَتْحا :لاق ههو يرعشألا ىسوم يبأ نعو - 61
 ءْمُثْمِن اذإك محل ودع َراَثلا هذه نِإ» :َلاق ءمهِنأَس لكي هللا ُلوُسَر ٌتَّدح امف للا

 . هيلع قفتم «اَهوُنِفظاَ

 اوُمكْوُأَو .ءاتإلا اوُطَم» :لاق ءا هللا لوسر نع ۰ هبط رباج نعو - 565

 ْحَتْفَي الو ءاَفِس َّلُحَي ال َناطْيّشلا ناف ءَجاَرّسلا اوُتِفظَأَو َباَوْبَألا اوُقِلْغَأَو َءاَقّسلا 2ے و

 .(19) (۲۰۹۸) ١9/5 ملسم :هجرخأ _ ۰

 ١ دواد وبأ :هجرخأ- )5178(.

 ۱۰۷/٦ )5016( )٠٠١(. ملسمو «(1۲۹۳) ۸۰ /۸ يراخبلا :هجرخأ 2. ۲

 )۱١١(. ثيدحلا رظنا _ ۴۳

  _ 1ملسم :هجرخأ ٠١6/5 )۲۰۱۲( )4٩(.

 يذلا بقثلا يف هفرط لخديو «نيعبصألا نيب لخدي يذلا وهو «لعنلا رويس دحأ :عسشلا )١(

 .عسشلا هيف دقعي يذلا ريسلا :مامزلاو .مامزلا يف دودشملا لعنلا ردص يف

 نوكيو «ىرخألا نم عفرأ نيلجرلا ىدحإ نوكت الثل ةدحاو لعن يف يشملا نع يهن امنإو

 . ٤۷١ /۲ ةياهنلا .هلعاف باعيو ءرظنملا يف حبقيو «راثعلل اببس

 امأو ءاهريغو جارسلا ران هيف لخدت ماع اذه» :17 /7 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق (۲)

 نإو «ءافطإلاب رمألا يف تلخد اهببسب قيرح فيخ نإف اهريغو دجاسملا يف ةقلعملا ليدانقلا

 .«.. .ةلعلا ءافتنال اهب سأب ال هنأ رهاظلاف بلاغلا وه امك كلذ نمأ



cDاش ا  
 مسا َرُكذَيَو :ًادوُع ِهِئاَنِإ ىَلَع َضْرْعَي نأ الإ ْمُكَدَحَأ ْدِجَي مل نإف .َءاَنِإ فش اَلَو « اباب سى. قە o 020 لد E ا ىلا خل ا 7 ت

 . ملسم هاور . مب بلا لأ ىلع مرت دت ةَفِسْبَوْفلا نإف ءلَعْميْلك ل

 فلكتلا نع يهنلا باب ١

 ةقشمب هيف ةحلصم ال ام لوقو لعف وهو

 .[م+ :نمر € فكنا نم أنآ او رجل نم هلع کسا آم لقا : ىلاعت هللا لاق

 . يراخبلا هاور E ء ايه : لاق هلو رمع نعو 06

 اَهّيَأ اي ا رب لذ لا وزع يلع كلكم :لاق «يقورسم نعو 5
E eور هر قع  TSللا نِ نإ ءمّلغأ هللا :لُقَيْلَف ءْمّلْعَي ْمَل ْنَمَو  

 رج

 ْنَأ
 أنأ آبو رجا نم هم کسا ام لق : یک هِل ىَلاَعَت هللا لاق .ْمَلْعَأ هللا :مَّلْعَي ال اَمِل ل

 . يراخبلا هاور ۸٩[. :تمد 4@ َنيفِلكَْلا نم

 O E يه ار

 روبثلاو ليولاب ءاعدلاو هقلحو رعشلا فتنو بيجلا قش

 اَمِب وربك يِف ب تدعي تملا : هلك سلا لاق : لاق هيض 0

 .هيلع قفتم . هيلع حبن م١ :ةياور يِفَو
 برص ْنَم اتم سيل : هک : E4 فا وسر لاق : لاق هنو ل دوعسم نبا نعو - ۱۸۵

 Eo «ةيلهاجلا ىَوْعَدب اَعَدَو «بويحلا ّقَش شو الا
 رر

o 
 ٍةأَرْما رجح يف ُهّسْأَرَو :ِهْيَلَع َيِشْعَف «یّسوُم وبأ جَو : لاق ةد يأ نعو - ۱۹

 نيب عمجلا :رظناو «باطخلا نب رمع ثيدح نم (۷۲۹۳) ۱۱۸/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 )٠١٤١۳(. ۱۸۸/۷ فارشألا ةفحتو ١7/١ )1١(. نيحيحصلا

  - 15يراخبلا :هجرخأ ١57/5 )٤۸۰۹(.

 .(۱۷) (4۲۷) ٤۱/۳ ملسمو «(۱۲۹۲) ۱۰۲/۲ يراخبلا :هجرخأ - ۷

  _ ۸يراخبلا :هجرخأ ۱۰۲/۲ )۱۲۹٤(« ملسمو ١/594 )١٠١7()١55(.

 .(۱۹۷) )۱۰٤( ۷۰/۱ ملسمو «(۱۲۹۲) ۱۰۳/۲ يراخبلا :هجرخأ 48



 اَهْنَع يهنقلا روُمألا باتك -۷

 اتا :َلاَق َقاَقأ امل ءانيَش اَهْيَلَع دري ْنأ عطني ْمَلَق "اون حيِصَت ْتَلَبْفَأَك ءِهِلْهَأ نِي

و ةَقلاَصلا َنِم ٌءيِرَب لب هللا لوُسر نإ لك هللا وسر ُهْنِم ئر نم ٌءيِرَب
 «ةَقِلاَحلا

 . هيلع قفتم .َةَفاَّسلاو

 اَهَسْأَر ُقِلَحَت يلا : «َةَقِلاَحلاَو» .ٍبْدَنلاو ٍةَحاّيتلاِب اًهَنْوَص ا يلا : «ًةَفِلاَّصلا»

 .اَهَبوُ نست يلا :ئاَشلاَو' .ٍةيِصُملا دنع
 حين ْنَم١ :ٌلوقي ب هللا لوُسر ٌتعمس :لاق هنو ةبعش نب ةريغملا نعو _- ٠١

 ا ل ل هيلع
E 

 ٌلوُسَر اَنْيَلَع َّدَحَأ :تلاق ءا - اهحتفو نونلا مصب - َةَبْيَس يس يع َمأ نعو - 3

 .هيلع قفتم .حر ال نأ ملا دنع لل ولا

 :لاق ءو ريشب نب نامعنلا نعو 3 ۲

 :قافأ بخ لاقك هلع دعت دكا ادا 0 لوقت 0

 ٌلوسر هاا ءىَوكَس كيو ا ب انس قفا :لاق او رمع نبا نعو _ ۳

  ٍدوعسم نب وللا ٍدبعو فاو نأ هن وعمر «يفوَع نب ٍنِمحَّرلا ِدبَع َعَم ُهُدوُعَي

 وللا لوسر اي ال :اولاق «؟ ئضقأ١ لاق ةع ىفةدَجَو هْيَلَع لَ الف . هذ

 هللا نإ ؟َنوُعَمْسَت اَلأ» :لاق < ءاوَكَب لي سلا َءاَكُب ْمْوَقلا ىأَر ام اكلك و للا لرسر یک

 م
 ّىمغا

 .(58) ٤٥ )٩۹۳۳( /۳ ملسمو «(۱۲۹۱) ۱۰۲/۲ يراخبلا :هجرخأ ۰

 .(۳۱) (95) 45/7 ملسمو ٠١5/7 )١105(2 يراخبلا :هجرخأ _ 1

 .(15517) 1١487 /ه يراخبلا :هجرخأ _. ۲

 )۹۲١(. ثيدحلا رظنا 1551“

 )١( ةياهنلا .توصلا 7/7 7791١.

 لا ل الحب 00 ةمدخلل 00 للا : يأ د ةيشاغ يف“ :رجح 38 لاق (۲)

 yT مدا ا لا 3

 هنأل توملا ال ف وه يذلا عجولا نس برك نم كك ا ا



 و 0
 وأ  ِهِناَسِل ىَلِإَراَشَأَو  «ادهب ُبْذَعُي ْنِكلَو ءبلقلا ِنْرُحِب اَلَو ءِنْيَعلا عْمَدِب ٌبَذَعَي ال 0 af 4 5 0 ت > 0 2 o وه 0 04
 7 ريم هم

 ْمَل اذإ ُةَحِئاَّنلا» : ا هللا لوسر لاق :لاق هيو يرعشألا كلام يبأ نعو - 4
 ءاور .«ٍبرَج ْنِم زوو ءِناَرِطَق ْنِم “لاير اَهْيَلَعو ِةَماَيِقلا موي مَ اتوم لبق بْن
 .ملسم

 ناك :تلاق ءِتاعياَبُملا ّنِم ٍةأَرْما نع «ٌيِعِباتلا ٍديِسَأ يبأ نب ديِسَأ نعو - ٠۵
 ال ْنأ :هيف ُهَيِصْعَن ا نأ اَنْيَلَع ّدَحَأ يِذَلا ٍنوُرْعَملا يف ي هللا وسر اَنْيَلَع َدَحَأ اميف
 دواد وبأ هاور .ًارْعَش َرّْشْنَت ال ْنأو ءًابْيَج یشن اَلَو ءَالْيَو َرُعْذَن اَلَو َاَهْجَو َشِمْحَت
 . نسح دانسإب

 و عم و ور

 دا ر 0 ر 2 ٤ ر 037 - و هلع ° -
 اذكهأ : هناّرهلي ناكلم هب لگو الإ كلذ وحن وأ فاديساو 0و :ٌلوَقَيَف مهيكاب

 .«نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلا هاور .1؟َتْنُك

 .ردصلا يف ِدَيلا عْمجب عفدلا : ٌرُهللا» 0. 1 7 2 1

 امه ٍساّنلا يِف ٍناَتَْنا» : ل٤ هللا لوسر لاق :لاق « هبال ةريره يبأ نعو - 17

 و
 .ملسم هاور . اِتْيَملا ىَلَع ةَحاَتلاَو ءٍِبَسَنل لا يف ُنْعلا :ٌرْفُك مهب .

  2-146ملسم :هجرخأ ۳/٤٥ )4۳٤( )۲۹(.

 ٥ _ دواد وبأ :هجرخأ )۳۱۳۱(.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )٠٠٠۳(. يذمرتلاو )١5944(« هجام نبا :هجرخأ -- ٩
 )۱٥۷۸(. ثيدحلا رظنا - ۷

 )١( ةياهنلا .بوثلا وأ صيمقلا :لابرسلا ۲/ ٠٠۷.

 ۲٠٠/٤. نيحلاصلا ضاير حرش .ندبلاب ًاقصال ناك ام وه :عردلا (1)
 حرش .حدم عم بدن ةرابع وهف ؛هتدقف دقو يل أجلم ءلبجلا لثم ناك تيملا اذه نأ :يأ (۳)

 . ۲٠۷ /۲ نيحلاصلا ضاير

 بدنلاو حونلا امأو ءهب سأب ال ةعيبطلا درجمب يتأي يذلا ءاكبلا َّنِإ» : نيميثع نبا خيشلا لاق ()
 هنم ئرب امم وهو مارح اذه لكف هشفن وأ هقلح وأ ءرعشلا فتنو «بوثلا قشو ءدخلا مطلو
 .7517/4 نيحلاصلا ضاير حرش .«قفوملا هللاو لَك يبنلا



 ED اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷
 كت اك ا ا س د اا اوس يع

 نيمُجنملاو ناّهَكلا نايتإ نع يللا باب ۳

 كلذ وحنو ريعشلابو ىصحلاب قراوطلاو لمرلا باحصأو فاَّرّعلاو

 رخ ام معد 5 28 تاسعا - 01 35 5 5

 :لاقف «ناهكلا ٍنَع لمان اب هللا َلوُسر لأس :تلاق ءار ةشئاع نع 2-4
  5 eمس ر و رر هس # روع سم ول ر و 2 8 ر سے 2

 لاقف ؟اَمَح نوُحَيَف ءِءيَسِب ًاناّيخأ اَنوُنَّدَحُي ْمُهْنِإ هللا َلوُسَر اي :اولاَقَف 'ءيَشِب اوسْيل»
 رور و رضا لس 9: نشب اك ا 0 38 1 راو  r 4م هرب

 نوطِلْخَيُف هّيِلَو نْذَأ يِف اَهّرَقَيَك ٌىنجلا اَهْفَطْحَي ٌّقَحلا َنِم ٌةَمِلَكلا َكْلَي» : ك هللا لوسر

 ٠ .-  1 6 3 7 -. 0و نالو ف 2
 نإ» :لوقي هيي هللا لوسر ثعمس اهنأ : او ةشئاع نع يراخبلل ةياور يفو

eهل هموم 3 . 2 لم ءءء - م 5  

 قرتسيف ءءامَّسلا يِف يضف َرْمألا ُرُكْذَتَك  ُباَحَّسلا َوُهَو  ناّئَعلا ىف ُلْرْئَت َةَكِئالَملا

 ٠ ها يمك جه اوم ص هج كه, عل 7 o 3 و 3

 ِدْنِع ْنِم بذ َهَنِم اَهَعَم َنوُبِذْكَيَف ءِناَّهَكلا ىلإ ُهَيِحوُيَف ُهْعَمْسَيَ ءعْمَّسلا ناَطْيَّتلا

 را

 حتفب «نانَعلاو» ءاهيِقْلُي :يأ ءءارلاو فاقلا مضو ءايلا حتفب وه «اَهُرُفَي» :ُهَل

 قبلا وع طو هلل بتلا جاوزأ ضعب نع ءِديِبُع يبأ ِتنب َةّيِفَص نعو 8

 : موي َنيِعَبْرَأ ةالَص هَل ْلَبْقُت مل هَكَدَصَق ِءٰيَش نع ُهَلَأَسَك ًافاَرَع نق ْنَم» :لاق واي

 .ملسم هاور

 :لوقي هلع هللا وسر حم :لاق هنذ ٍقِراَحملا ٍنب ةَصيِبَق ٌنَعو

 :لاقو .نسح دانسإب دواد وبأ هاور .«تْبجلا َنِم ءُقْرَطلاو ُةَرَيظلاَو «ٌةَناَيِعلا»

 ٍةَهِج ىلإ را ْنِإف ءور َمءاَّشَتي وأ َنَمََتَي نأ َرُهَو ِرْيَظلا ُرْجَر يأ :ٌرْجَّرلا وه 1ُقْرَطلا»
 .طحلا :«ةقاّيهلاو» :دواد وبأ لاق .َمءاَشَت ءِراَسَيلا ٍةَهِج ىلإ َراَط ْنِإو «َّنّكَيت ءنيِمَيلا

 ٍرِحاّسلاو ٍنِهاكلاَو منَّصلا ىَلَع ٌعَقَت ٌةَمِلَك ٌتْبِجلا :"”حاَحّصلا يف ُيرَمْؤَجلا لاق

 تل ف
 ت

 .(۱۲۳) (۲۲۲۸) ۳٣/۷ ملسمو «(۳۲۱۰) ۱۳۵ ٤/ يراخبلا :هجرخأ 2 64

 .(۱۲۵) (۲۲۳۰) ۳۷/۷ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .فيعض ثيدح وهو «(۳۹۰۷) دواد وبأو ۰٤۷۷ /۳ دمحأ :هجرخأ _ 6

 .(تبج) ١/ ١45 حاحصلا )١(



mm222522 اا تاش ا  
 َّنِم ًامْلِع َسَبَتْفا ِنَم» : لل هللا لوسر لاق :لاق ءا سابع نبا نعو - ۷1

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور .داَر ام َداَّر ٍرْحّسلا َنِم ةبْعش ةَبغش سبتفا موجنلا

۷Y۲ٍدْهَع ٌتيدح يتإ وللا لوُسر اي : تلق لاق هذ ٍمّكَحْلا ِنب ةّيواعُم نعو -  
 «ْمِهيأت اا : لاق ؟ناهُكلا نوني الاجر انِمَنإو «مالشإلاب ىَلَعَتهلا ءا ذقَو «ةّيلهاجلاب
 :ُتْلُق ْمُمّدُصَياَل ورود يف ُهنوُدجَي ءْيَش كلَ : :َلاَق ؟َنوُرِّيطَتَي لاج اَنِمَو : ُْتْلُق

 . ملسم هاور . «َكاَذَك SE َلاَق ؟َنوُظْحَي ٌلاَجِر انه سا هه

 "كا نمت ْنَع ىَهَن لي هللا َلوُسر نأ : هذ 0

 0 . 'دهاكلا ناَوْلُخَو ."”َيِغَبلا ِرْهَم

 رّيَّطَّتلا نع يهنلا باب ٠4”

 . هلبق بابلا ىف ةقباسلا ثيداحألا هيف

  _ 0١دواد وبأ :هجرخأ )۳۹۰۵(.

 .(70/75) هجام نباو ء(٤۷۱) ديمح نب دبعو ١۳۱و 7117/١ دمحأ :هجرخأو
 .(۱۲۱) ۳٣ )٥۳۷( /۷ ملسم :هجرخأ 29 ۲

 .(۳۹) (15717) ۳٣/۵ ملسمو «( ۷ ١١١ /* يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 ميجنتلا لهأ هيعدي ام وه هنع يهنملا موجنلا ملع» ٤/ ۲٠١: «ننسلا ملاعم» يف ف يباطخلا لاق )١(

 بوبه تاقوأب مهرابخإك نامزلا لبقتسم يف عقتسو عقت مل يتلا ثداوحلاو نئاوكلا ملع نم
 رومألا نم اهيناعم يف ناك امو راعسألا ريغتو دربلاو رحلا روهظو رطملا ءيجمو حايرلا
 موجنلا ملع امأف :لاق مث ؛ . . .اهيراجم يف بكاوكلا ريسب اهتفرعم نوكردي مهنأ نومعزي
 ريغ هنإف ةلبقلا ةهج هب ملعيو لاوزلا هب فرعي يذلا سحلاو ةدهاشملا قيرط نم كردي يذلا
 . (هنع ىهن اميف لخاد

 ينتقي نأ ناسنإلل زوجي ال «مارح هؤانتقاو فورعمف بلكلا امأ» :نيميثع 5 خيشلا لاق (؟)
 :تالاح ثالث يف الإ رعشلا وأ حلسملا وأ نيطلا تيب ءاوس «هتيب يف هدنع هلعجيو «بلكلا

 ذختي رقب وأ لبإ وأ منغ هدنع ناسنإ : ينعي ةيشاملا بلكو -۲ . عرزلا ينعي «ثرحلا بلك ١-
 هنإف ًاثيش داصو ملعت اذإ بلكلا نأل ؛ناسنإلا هيلع ديصي ديصلا بلك -7 . اهسرحيل بلكلا
 لحي الو هل جاتحي ًادحأ هيطعي «هدنع بلكلا ةجاح تهتنا : : يأ «هنم ىهتنا اذإ نكل . . لالح

 . ۲۷۱/٤-۲۷۲ نيحلاصلا ضاير حرش . بکا نمث نع ىهن ينل أل ميم نأ
 أ .هلاب ذايعلاو ءةينازلا ةرجأ : ينعي (۳)
 . ١/ ٤١ ةياهنلا EAA نك افاعي موه )6(

 .(۷۲١۱)و (15370) نيثيدحلا رظنا ()



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 ےک ا ا ا م وا ع مس سس ذل

 ينبِجُعُيَو ةَرْيط الو ىّودَم الر : ةا هللا لوز َلاَق :َلاَق هو نأ اوعو د0

22 

 . هْيَلَع قفتم .«ةَبيط ةملك» :َلاَق ؟ُلأّقلا اَمَو : اولاق «ُلأَقلا
22 

 نإو .َةَريِط اَلَو ىَوْدَع الد ا :َلاَق ءا رمع نبا نعو - 0

 . ِهّيَلَع قفتم : سّرْفلاو ٍقََرَملاَو ءٍراَّدلا يفك ِءْيَش يف ُمْوُشلا ناگ

 . حيحص دانسإب دواد وُبَأ هاور کوک ا : هط ديرب نعو _ ۹

 الب هللا ٍلوسَر َدْنِع َذ ةريطلا ِتَرْكُذ : لاق هل هنو رماع نب ةورغ نعو _ ۷

 اي اک مهلا : لقب لقُيلك هَرْكَي ام ْمُكُدَحَأ ىأَر اذإف ملثم درت الو :لاثلا اها

 ثيدح «كب لإ ٤َ د اَلَو َلْوَح الو َتْنأ الإ ِتاَكّيّسلا عقدي الو َتْنأ الإ ٍتانَّسَحلاب

 : حجم دانسإب دواد وبأ هاور حيحص

 طاسب يف ناويحلا ريوصت ميرحت باب ٠

 كلذ ريغو ةداسو وأ رانيد وأ ةدخم وأ مهرد وأ بوث وأ رجح وأ

 اهوحنو بوكو ةمامعو رتسو فقسو طئاح يف روصلا ذاختا ميرحتو

 )03 ةروصلا فالتإب رمألاو

 َرَوُصلا هذه َنوُعَتْصَي َنيِذَّلا َّنإ» :لاق لي هللا َلوُسَر َّنأ : اڪ رمع نبا نع ۸

 .هيلع قفتم .«ُمُتْفَلَح اَم اويخأ :ْمُهَّل لاقي قمايِقلا هو رم

 ٤4  7يراخبلا :هجرخأ ۱۸۰ /۷ )٥۷۷٩(« ملسمو ۳۳/۷ )5555( )۱۱۲(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۷/٥۷٥۳( ۱۷٤(« ملسمو ۷/۳٤ )۲۲۲۵( )۱۱١(.

  5دمحأ :هجرخأ ٥/ ۰۳٤۷دواد وبأو )۳۹۲۰(.

 .لاقم هدانسإ يفو ء1۱۳۹ /۸ یقهیبلاو ء(۳۹۱۹) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 .(4۷) (۲۱۰۸) ۱1۰/٦ ملسمو ء(04۱) ۲٠٠١ /۷ يراخبلا :هجرخأ 54

 «هجوز  ةأرملا ناسنإلل ةقفارم نوكي ام رثكأ يه ةئالثلا هذه نأ ىنعملا» :نيميثع نبا لاق (۱)

 لعدم اناا «مؤش اهيف نوكي ًانايحأ ةثالثلا ءايشألا هذهو «هبوكرم سرفلاو «هتيب رادلاو

 قيضي مؤش اهيف نوكي رادلاو ءاهنم بعتلاو دكنلا الإ دجي الو اهجوزتي ناسنإلا ىلع ةأرملا

 ضعب تارايسلا انبوكرم نكلو انبوكرم سيل نآلا سرفلاو ءاهنم لميو عستي الو هردص

 ضاير حرش .٠ . .اهنم ناسنإلا مأسيو اهبارخو اهثداوح رثكت مؤش اهيف نوكي تارايسلا

 . ۲۷٤/٤ نيحلاصلا

 لوقن ىتح ًالصأ ريوصتب سيلف :ةيفارغتوفلا ةلآلاب ريوصتلا امأ» : هللا همحر نيميثع نبا لاق (؟)
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 ر ر ِرَمَس ْنِم ي هللا لوسر َمِدَق : :تلاق “او ة ةشئاع نعو 9 ١68

 دس ةشِئاع اي» :َلاقو ُةُهْجَو َنّوَلَت كك هللا لوسَر ُهآَر الف املك 5 ؛ليئاَمَت ويف مارق يب
 ُهنم اَنْلَعَجَف ُهاَنْعْطَمَف انْعَطَتَك : ْتَلاَف «1وللا ٍقْلَكِب َنوُماَضُي َنيذَلا 3 و مالا ا سأل

 هر
 . هيلع قفتم . نیتداسو وأ ةداَسو

 فعلا : يهو ةلمهملا نيسلا حتفب هب ةَوْهّسلاَو» تسلا : وه فاقلا ا «مارقلا»

 . طئاحلا يف ٌذِفاَتلا قاطلا يه :ليقو ٬ِتْيبلا يَدَي نيب 2

 يف ِرّوَصُم لُك» : لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس : لاق او سابع ن نبأ نعو - ۰

 َتْنُك ْنِإف : سابع نبا لاق . اَمّنَهَج يف هبي لفت اَمر ةَروُص لكُل لج ُلَعَجُي راتلا
 هلع قفتم .هيف وُ ال ا َرَجّشلا عنضام ءًالعاق ا

۱A1ءاّيندلا ىف ٌةَروُص َرَّوَص ْنَم» :لوقي لَو هللا لوسر ٌتعمس :لاق «هلعو -  

 - ب غور

sSهيلع قفتم "فاي سيل و ةمايَقلا  . 

 2 .هَنوُروَصُملا ةَ 58 ًاباَذَع

 :ىَلاَعَت هللا لاق» :لوقي ةي هللا لوسز تحف : لاق بص ءو ةريره يبا نعو - ۳

 اويل وأ كح اوُقّنْخَيِل ْوأ ُهَئَد اوُقّْنُْخَيْلَت ؟يِقْلَكَك ُقّلْحَي َبَمَد ْنَمِم ٌملظأ ْنَمَو
 . هيلع قفتم . ًةَريِعَش

1 

 .(559) ثيدحلا رظنا _ 6

 .(49) (۲۱۱۰) 151/5 ملسمو «(۲۲۲۵) ۱۰۸/۳ يراخبلا :هجرخأ
 )1١١(. (۲۱۱۰) 157/5 ملسمو () ٠٤/۹ يراخبلا :هجرخأ- 0١

 .(۹۸) (۲۱۰۹) ١51١/5 ملسمو ,((0950) ۲٠١ /۷ يراخبلا :هجرخأ 2 ۲
 )1١١(. (۲۱۱۱) 157/5 ملسمو ,.(0946) ۲٠٠ /۷ يراخبلا : هجرخأ - ۳

 صنلا هيضتقي يذلا مكحلا يف مث ءصنلا ةلالدب ًالوأ لمأتن نأ انيلع بجي نحنو ءزئاج هنإ 5
 ىقبي نكلو ؛نعللا يف الو .يهنلا يف ة لخدي الو ءريوصتب سيل اذه نأ اندجو انلمأت اذإو
 نإو «حابم ريوصتلاف ًاحابم ًاضرغ ناك نإ روصي هلجأ نم يذلا ضرغلا يف رظني مث ًاحابم
 ۲۷۸/٤. نيحلاصلا ضاير حرش .«قفوملا هللاو «مرحم وهف ًامرحم ًاضرغ ناك



 GD اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 ي ل الا كك حم 11057 ا ا ا ا ولا معلا وح حسا لفل

 الد :لاق ل هللا وسر نأ : هل ا ةحلط نبأ نر

 . هيلع قفتم .(ًةَروُص اَلَو ٌبْلَك هيف

 هْيَلَع َتاَرَق َهَيِتأَي نا ليِربج هلي هللا لوسر َدَعَو :لاق ءا رمع نبا نعو ٥

 اتيب لخدن ال انإ :َلاَمَه ءويلإ اكشف ليربج ُهَيِقَلف َجَرَخَف یب ثلا ٍلوُسَر ىَلَع دشا یت

 .يراخبلا ةاور .ٌةَروُص اَلَو ٌبْلَك هيف

 .ةثلثملا ءاثلاب وهو ءًاطْبأ : ؛ثار»

 يف ءٌمالَّسلا هيلع ليربج كك هللا لوسر ّدعاو :تلاق ءا ةشئاع نعو 5

 ْنِم اًهَحَّرطَف < ًاصَع ديب ناگ :ٌتَلاَق اويا ملو ةَعاّسلا َكْلَي ُتءاَجَ هنا نأ عام

 َتْحَت ٍبْلَك ُوْرَج اًدإف < ؛َتَقَلا م لس الو دغو هللا فخ اما لوقت رع

 ا وب ُتْيَرَك اَم هللاو :ُتْلُقَف (؟ٌبْلَكلا اَذَه لحد ىَتَم» :لاقف .وِريِرَس

 :لاقف «ينيأت ْمَلَو َكَل ٌتْسَّلَجَك «يِيَْدَعَو» :كَو هللا لوسر لاقف ان ليربج ُهءاَجَق

 .ملسم هاور .ٌةَروُص الو بلك هيف ايب لحد ال اإ ءَكِتْيَب يف ناك يِذَلا ُبْلَكلا يِنَحَتَم

 0 :لاق «ٍنْيَصُح ني َناَّيَح جاهلا يبأ نعو - 1

 َو ءاَهَتْسَمَط الإ ةَروُص َعَدَت ال نأ ؟ هللا ُلوُسَر ِْيَلَع يَِنَحَب ام ىَلَع َكْتَعِبأ الأ

 .ملسم هاور .ُهَتيَّوَس ار

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ ١8/5 )۳۲۲۵(« ملسمو 197/5 )51١5()87(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۲۱۹/۷ )1950(.

  5ملسم :هجرخأ 5/ 1١60 )۲۱۰٤( )۸۱(.

 .(۹۳) (959) ٦۱/۳ ملسم : هجرخأ _ ۷

 عافترا وأ هعافتراب ناک ءاوس روبقلا نع زيمتملا ينعي فرشملا ربقلا» : نيميثع نبا لاق )١(

 سانلا ضعب هلعفي امم رذحلا بجي اذهلو .هيلع يتلا راجحألا ينعي «هيلع يتلا بئاصنلا
 زوجي ال متل ةا اوا ةارقلا نع تايآ هيلع اوي كرو: ؛ هزيم ترجعي نآلا

 ةباتكلا لعجيو اهلزنيو اهل رفحيلف ًاريخ هللا هازج اهآر نمو ةفرشملا روبقلا نم اهنأل ؛اهرارقإ

 لب «لبقتسملا يف اهب ىلاغي امبر هذه ةفرشملا روبقلا نأل ؛بارتلاب نفدنت ىتح لفسألا يف .

 ضاير حرش .٠. . .ميظعتلا ىلع لدي ءيش اهيف سيل ةدحاو ةريتو ىلع اهلك روبقلا نوكت

 ۲۸۱/٤. نيحلاصلا



558 oD 
 عرز وأ ةيشام وأ ديصل الإ بلكلا ذاختا ميرحت باب 5

 الإ ًابلك ىّنَتْقا ٍنَم» :لوقي ي هللا وسر ٌتعمس :لاق ءا رمع نبا نع - ۸
 . هيلع قفتم . «ناطاریق موي لک هرخأ نِ ضفتي هنإف ةيِشاَم و وان بلک

 . (ظاَريِق» : ةياور يفو

 ُهّنِإَف ءًابلك َكَسْمأ ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هيو ةريره يبأ نعود ۱۸۹
 .هيلع قفتم .هَيِشاَم ْوأ ِثْرَح َبْلك الإ طاَريِق موي لگ ِِلَمَع ء ْنِم ُضُقْني

 هَ «ٍضْرأ الو ِةَيِشاَم الو یب بكي الك یا ن : ململ ةياور يقر
 .(مْوَي لگ ٍناطاَرِق رجا ْنِم صني

 باودلا نم هزيغو ريمبلا يف سرجلا قيلعت ةيهارك باب ۷

 رفسلا يف سرجلاو بلكلا باحصتسا ةيهاركو
 َةَقْفُر ٌةَكِئاَلَملا ٌبَحْسَت ال :ِلك هللا لوسر لاق :لاق هو ةريره يبأ نع ٠١

 .ملسم هاور .؛ٌّسَرَج وا ٌّبْلَك ايف
 . ملسم هاور .«ِناطْيَّشلا ٌريِماَرَم سَرَجلا» : لاق فال بلا نأ :هنعو 1١

 يتلا ةقانلا وأ ريعبلا يهو ةلاللجلا بوكر ةهارك باب ۸
 ةهاركلا تلاز ءاَهمحَت باطف ًارهاط ًافلع تلكأ نإ ةَّرْدَعلا لكأت

 نأ لبإلا يف ةَلاّلَجلا ِنَع لكي هللا ٌلوُسر ىّهن :لاق ءو رمع نبا نعو - 5
 .حيحص دانسإب دواد وبأ هاور . .اًهْيَلَع بگري

 هنم هتلازإب رمألاو دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب 4

 راذقألا نع دجسملا هيزنتب رمألاو هيف دجو اذإ

 ٌةَيِطَح ٍدِجْسَملا يف قاصُبلا» :لاق يب هللا لوسر نأ : هن سنأ نع - 19
 . هيلع قفتم . اهن ابرق
 .(۳٥)و (01) (5١ا/5) لال /ه ملسمو «(۸1) ١١7/8 يراخبلا :هجرخأ 4
 .(09)و (هال) (5١اله) 78/0 ملسمو «(7) ٠۳١ /۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۹
 .(۱۰۳) (۲۱۱۳) 157/5 ملسم :هجرخأ _۔ ۰
 .(75565) دواد وبأو ء(5١٠) ١5/6 )5١١5( ملسم :هجرخأ- 1
 ,(۲۵۵۸) دواد وب : هجرخأ - ۱4۲

 )٥٥۲( )٥۵(. ۷۷ /۲ ملسمو 415((2) ۱۱۳/۱ يراخبلا :هجرخأ ۔_ ۳



 د © ا ۹ E 4< اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 ا :ةبارت تحت اًهيِراَوُيَف «هوختو ًالْمَر وأ ًاباَرُت ُدِجُسَملا َناَك اّذِإ اًهِيْفَدِب ٌدارملاو

 َّنِم اَهجارإ اَهِنْفَدِب ُداَرَملا : ليقو «رحبلا» ِهِباَتِك يف انباحصأ نِ“ "يناّيوُرلا نساحملا

 ُهلعْفي اگ وْ وأ هِساَدَمب هيلع اَهكَلَدَ ءاصَصَجُم وأ الم ٌدِجْسَملا ناگ اإ اًمأ ؛ ا

 iy ءِدِجْسَملا يف رّذَقلِل ٌريِثكَتَو ةئيطُحلا يف ٌةَداَيِز لب < ءِنْمَدِب كلذ َسِيلَ ٍلاّهَجلا َنِم ٌريثك

 واور وو ذأ يؤم فيد ب هتان ذا كلك نكت ذي

 وأ ًاطاَخُم ِةَلْبِقلا ٍراَدِج يف ىر ةي هللا لوسر َّنأ : او ةشئاع نعو - 4

 هيلع قش کف مان ذأ كفاك

 خلضت ال َدِجاَسَملا وه ْن» :لاَك فيك ثلا لوسر نأ : : 4لو سنأ نعو 6

 «نآْرقلا ٍةءارِقَو ءىَلاَعَت هللا رْكِذِل يه اَمَنِإ ءِرَدَقلا او ٍلْوَبلا اَذَه ْنِم ِءيَشِل

 .ملسم هاور . ی هللا وسر

 هيف توصلا عفرو دجسملا يف ةموصخلا ةهارك باب ٠١

 تالماعملا نم اهوحنو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاو ةئاضلا دشنو

 الجر َعِمَس ْنَم» IT اب للا لور حمس هنآ : بط ةريره يبأ نعو _- ١

 .«اذهِل نبت ْمَل َدِجاَسَملا نوف ءَكْيَلَع هللا اهّدَر ال :ُلُقيْلَك ٍدجْسَملا يف “هلا دشن

 ْ ا

 ءِدِجْسَملا يف ٌعاَتْبَي وأ يَ ْنَم ْمُتْيَأَر اًذإ» :َلاَك اک هللا لوسر نأ :هنعو 9-17

 ٤4 _ ملسمو ((501) ۱۱۲/۱ يراخبلا :هجرخأ ۲/۷٦ )٥٤۹(.

 ٥ _ ملسم :هجرخأ ۱۹۳/۱ )۲۸۵( )1١١(.

. (۷4) (01۸) AY /Y ملسم :هجرخأ ١5 

  17.«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «(۱۳۲۱) يذمرتلا :هجرخأ

 ةمثألا سوؤر نم ناك«ينايورلا يعفاشلا يربطلا دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبع وه )١(

 رحبلا» اهنم تافنصملا نم ريثكلا هل .507 ةنس ًاديهش يفوتو «ه ٠٠١ ةنس دلو «لضافألا

 ةيلح» باتكو ««يعفاشلا صيصانم» باتكو ةيعفاشلا بتك لوطأ نم وهو «بهذملا يف

 . «يظفح نم اهتيلمأل يعفاشلا بتك تقرتحا ول» :لوقي هللا همحر ناكو ««نمؤملا

 .570-777 /۱۹ ءالبنلا مالعأ ريسو «78 5 /؟ باسنألا :رظنا

 ىنتقي ام لك نم ةعئاضلا يه ةلاضلاو ءاهتفرع اذإ اهتدشنأو ءاهتبلط اذإ ةلاضلا تدشن :لاقي (؟)

 7810/7 فلل عليم عم حرت طنا ةر نارا لع



55 CB 
 .«َكْيَلَع هللا اَمر ال : اولو َةَّلاَض ُدّْشْنَيْنَم ْمُتْيََر او ءَكَتَراَجَي هللا َحَبْرأ ال : اوُلوُقَت
 .«نسح ثيدح» :لاقو .يذمرتلا هاور

 ٍلّمَجلا ىَلِإ اع ْنَم نم :َلاَقَ ٍدِمْسَملا يف ة َدَسَن ًالُجَر نأ : هيَ ًةَدَيرُب نعو 6
 . ملسم هاور . OE ب " اََّنِإ ؛ٌتْدَجَو ال» : لكي هللا لوسر َلاَقَق ؟ِرَمْخَألا

 ىَهَن لكي هللا لوسر نأ د يرعاك روب وق نيش ورع
 دواد وبا هاور .ٌرْغِش هيف َدَمْنُي وأ ؛ُةَّلاَض هيف دست نأَو ءِدِجْسَملا يف مّيبلاو ءارشلا نع
 . (نسح ثيدحا : لاقو .يذمرتلاو

 ينصف ٍدِجْسَملا يف ُتْنُك : Ig تلا ا
 ءاّمِهِب هتف «نيذهب يني :دئاف ٌبَمْدا :َلاَقَف هبي 5 ٍباَطَحلا نب ُرَمُع اذا ُتْرطَنَق لَجَر

 ِنّلَبلا لهآ نيب انك ول :َلاَقَق ةفئاطلا لما نب :اَلاَقَك ؟امُثْنَأ َنْئأ ْنِم :َلاَقَف ومع
 ا ءازو ر ی یارک ر نام تعجل

 ًالصب وا ًاموث لكأ نم يهن باب ١
 نع ةهيرك ةحئار هَل اًمِم هريغ وأ ًاثارك وأ
 ةرورضل الإ هتحئار لاوز لبق دجسملا لوخد

 : ينعي  ٍةَرَجَشلا هذه ْنِم لآ ْنَم» :َلاَق لكي يلا َّنأ :انقَو رمع نبا نع ١
 . ِهْيَلَع قفتم 0

 . (اندجاسم) : ملسمل ةياور يفو

 الق ٍةَرَجشلا وهذه ْنِم لكأ ْنَم» : لكي ْئبّنلا َلاَق لاق ءب سنأ نعو - ۰۲ ت 6 و
 . هْيَلَع قفتم ."اَنعَم ّنيْلَصُي الو ءانبرقي

 .(۸۰) (019) ۸۲ /؟ ملسم :هجرخأ 64

 8-١ يذمرتلاو «(۱۰۷۹) دواد وبأ :هجرخأ )۳۲۲(.

 )47١(. ۱۲۷/۱ يراخبلا :هجرخأ _-- ۰

 .(59)و (58)و (051) ۷۹ /۲ ملسمو ,(801) 5١7/١ يراخبلا :هجرخأ _ ۹
 .(۷۰) )٥٦۲( ۷۹/۲ ملسمو «(/۸7) ۲۱۷/۱ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 )١( يرابلا حتف .ءابصحلاب ينامر :يأ ١/ 75/,.



 اَهنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 1 0 ا ج 2 وول اع و اعادة قفل

 ءانلَتْعَيلَك ًالَصَب وأ ًاموث لكا ْنَم» :لكي ٌتِبنلا َلاَق :َلاَق ءهئلذ رباج نعو _ ۴۳

 . ِهْيَلَع قفتم . «اَنَدِجْسَم ُلِزَتْعَيلَك وأ
 E هدم و

 نإف « اًنَدِجْسَم رب رقي الف ءتاَركلاو َموُثلاو ءَّلَصَبلا لَكأ ْنَم ا ی اور يو

 . د ون ُهْنِم ید امم ىّذَأَتَي ةَكِئالَملا

 هد د ا هد تاطخلا نب رمغ وعرب 765 ١

 تيار ُدَقَل .َموُنلاَو «لَصَبلا : نيتي < الإ اَمُهاَرأ أ ام ٍنْيَترَجَش تولا نساتلا اهب ْمُكَنإ

  عيِقَبل ا جراف NS اًمُهَحيِر َدِجَو اَذِإ واب هللا وسر

 .ملسم هاور . بط 57-5 اَمُهْلَكأ ْنَمَك

 بطخي مامالاو ةعمجلا موي ءابتحالا ةهارك باب "1

 ءوضولا ضاقتنا فاخيو ةبطخلا عامتسا توفيف مونلا بلجي هّنأل

 َموَي '' ٍةَوْبِحلا ٍنَع ىَهَن هلك يبنلا َّنأ : هد َيِنَهَجلا سنأ نب داعم نع
 نسحب كنا ؟ الار «يذمرتلاو دواد وُبَأ هاور .ُبظْحَي ُماَمِإلاَو ٍةَعمُجلا

 ةجحلا يذ رشع ِهّيَلَع لخد نم ىهن باب "1

 يځضي ىَّنَح هرافظأ وأ هرعش نم ءيش نخأ نع يحضي نأ دارأو

 ُهْحَيْذَي حْ ُهَل ناگ ْنَم» :هلي هللا لوسر َلاَق :تلاق « ءو َةَمَلَس مَآ نع ۹

 .1َيَحَضُي ىَّنَح ًائْيَس وِراَمظا ْنِم اَلَو ورْعَس نم َّنَدْحأَي الق قّكِحلا يِذ لاه َّلَمَآ اذ

 . ملسم هاور

 .074)و (۷۳) )٥٦٤( ۸۰ /۲ ملسمو ۲۱٦/۱ )۸٥(« يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(۷۸) (051) ۸۱/۲ ملسم :هجرخأ _ ٤

 ٥ _ دواد وبأ :هجرخأ )١١١١(« يذمرتلاو )0١5(.

 )٤۲(. (۱۹۷۷) 87/5 ملسم :هجرخأ 5

 نكل ءاهلكأي نأ ناسنإلل زوجي ءًامارح اسيل موثلاو لصبلا َّنِإ» :هللا همحر نيميثع نبا لاق (1)
 ةكئالملا نأل ؛ملع سرد رضحي الو «ةعامج عم يلصي الو دجسملا لخدي الف اهلكأ اذإ

 . ۲۹۱/۲-۲۹۲ نيحلاصلا ضاير حرش .«ةثيبخلا هتحئارب هنم ىذأتت

 ءاهيلع هدشيو «هرهظ عم هب امهعمجي بوثب هنطب ىلإ هيلجر ناسنإلا مضي نأ وه ءابتحالا (۲)

 ةياهنلا .ضاقتنالل هتراهط ضرعيو «ةبطخلا عمسي الف مونلا بلجي ءابتحالا َّنأل اهنع ىهنو

 و 6



emرش  
 قولخمب فلحلا نع يهنلا باب "4

 سأرلاو حورلاو ةايحلاو ءابآلاو ءامسلاو ةكئالملاو ةبعكلاو يبنلاك
 ًايهن اهدشأ نم يهو «ةنامألاو نالف ةبرتو ناطلسلا ةمعنو ناطلسلا ةايحو
 اوُفِلْحَت نأ ْمُكاَهْنَي ىَلاَعَت هللا ّنإ» :َلاَق ايب ّيبنلا نع ءال رمع نبا نع - 0
 .هْيَلَع قفتم .«تْمضَيل أ واب لحي ءًافلاَح ناگ نمف مابا

 . تكميل أ شاب الإ فل الق ًافِلاَح ناگ ْنَمَق» :حيحصلا يف ةياور يفو ٠
 اوفِلْحَت ال» : لب للا ٌلوسر َلاَق :َلاَق يو َةَرْمَس نب نمحرلا دبع نعو _-۸

 .ملسم هاور . (ْمُكْئاَبأِب اَلَو ءيِغاَوَطلاِب

 قفز «سْوَد ٌةَيِغاَط وذه» :ُتيِدَحلا ُهْنِمَو .ماتصألا يهو ءةيِغاْط ٌعْمَج :«يغاولا»
 َوُهَو .توغاط ٌعمَج «ِتيِغاَوطلاب» :ملسم ريغ يف يورو .مهدوبعمو مهمنَص :يأ م 2 و ت 1 5 5 20-5 2 o or نوو ر .هرك

 وک وک
 . مَتصلاَو ناطيشلا

 «اَنِم َسْيَلَف ِةَئاَمألاِب فَلَح ْنَم» :َلاَق ىب هللا لوسر نأ : هنو ةديرب نعو 4
- 

 حيحص دانسإب دواد وب حيحص 1 دانسإب دواد 1 ثيدح

 .“«املاَس مالشإلا ىَلِإ َعِجْرَي ْنَلَك .ًاقداَص َناك ْنإو «َلاَق امك َوُهَف ءًابؤاك ناگ ناق
 .دواد وبأ هاور

 .(4)و (۳) (م 8١/0 )١545 ملسمو )51١4(« ۳۳ /۸ يراخبلا :هجرخأ - ۷
 )٤۹۹۷(. هل ««ىربكلا» يفو ۷/۷ يئاسنلاو ,.(5) 8١/9 )١148( ملسم :هجرخأ _ ۸

 ,(۳۲۵۳) دواد وبأ :هجرخأ _ ۹

 ٠ يئاسنلاو «(۲۱۰۰) هجام نباو «(۳۲۵۸) دواد وبأ :هجرخأ 1/۷ .

 هسفن يف مظع هنأل الإ ءيشب فلحي ال ناسنإلاو «مظعم ركذب ءيشلا ديكأت :هانعم فلحلا» )١(
 .«لجوزع هللاب فلحلا ناك اذهلو «قداص ينإ هب فولحملا اذه ةمظع ردقب :لوقي هنأكف
 ۲۹٤/٤. نيحلاصلا ضاير حرش يف هللا همحر نيميثع نبا هلاق

 . سود ةيغاط ركذ )71١١7( 77/9 يراخبلا يف درو نكل «ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (۲)
 «ةرافكلا همزلي الو مثأي هنأ مالسإلا نم ةءاربلاب فلح نم َّنأ ىلع ليلد هيف» :يباطخلا لاق (۳)

 . 47/4 نئسلا ملاعم .«ًائيش هلام يف لعجي ملو هنيد يف اهتبوقع لعج امنإ هنأل كلذو



 ED اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 ال :َرَمُْع نبا َلاَقَك َةَبْعَكلاَو ال :لوُقي الُجَر َعمَس هنأ : و رمع نبا نعو - ١
2 

 وأ رفك دقف للا ريع فّلَح ْنَم» لوق لك هللا لوُسَو تحس م ينا ثلا ٍرْيَعَب فِلْحَت

 . (نسح ثيدح) :لاقو «يذمرتلا هاور .؛كَرْشَأ
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 ا بلا نأ يور امك ءظيلتتلا ىلع ةةَرْشا وأ رمح: ةكوق ءاملعلا ضي قو

 . رش ٌعايرلا» :َلاَق

 ًادمع ةبذاكلا نيميلا ظيلغت باب ."6

 ئئِرْما 0 :َلاَ فالك ىبنلا َّنأ : هذ دوعسم نبا نع 5

 ُهَقاَدْضِم ءال هللا لور اَنْيَلَع ارق 8 : َلاَك ؛ْناَبْضَع ِهْيَلَع َوُهَو هللا َيِقَل وقح ريع ملم

 ٍرِخآ لإ [۷۷ :ناّرمع لآز البلف اتمت ْمنَمْيَأَو هللا دهم ورسي نل ل :) هللا باك ْنِم

 .ِهْيَلَع قفتم .ةيآلا

 :َلاَق لك هللا لوسر نأ :هإفذ يثراحلا ةبلعث نب سايإ َةَماَمَأ يبأ نعو 11
 َلاَقَف «دّنَجلا هْيَلَع َمّرَحَو َراّتلا هَل هللا َبَجْوَأ ُدَقَك ‹ هنيمس مِلْسُم ئرْما ٌّقَح < ا نما
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 هاور «ِكاَرأ ْنِم ًابيِضَك ناگ ْنِإو» :َلاَق ا لا اےس ا ناك نو :لجر هَل

 :ٌَرِئاَبَكلا» :َلاَق لَك ّيبنلا نع ءو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 4

 يراخبلا هاور .«ٌسوُمَقلا ُنيِمَيلاو ءسْفَنلا ُلْثَكَو ءِنْيَدِلاَولا ُقوُقُعَو شاب ُكاَرْشإلا

 اعلا غ1 لوس اج ف لاقت لإ يبنلا ىلإ ءاج ًايبارغأ أ :ُهَل ٍةياور يفو

 ُنيِمَيلا اَمَو :ٌتلق ؛ٌنوُمَعلا ٌنيِمَيلا» :َلاَق ؟اذاَم م :َلاَق شاب ُكاَرْشِإلا» :َلاَق
01 

 .ٌبْذاَك اًهيف َوُه نيمي ينعي «!ِمِلْسُم ئِرْما َلاَم مطفي يِذَلا» :َلاَق ؟ُسوُمَعلا

  0١دواد وبأ :هجرخأ )۳۲٣۱(. يذمرتلاو )١1578(.

  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ١48 /۳ )١707( ملسمو ,(5751)و ١/85 )۱۳۸( )۲۲۲(.

  _ ۳ثيدحلا رظنا )5١5(.

 ٤ _ ثيدحلا رظناو ء(1۹4۲۰) ۱۷ /۹و (55175) ۱۷۱/۸ يراخبلا :هجرخأ )۳۳۷(.

 . لبج نب ذاعم ثيدح نم + مكاحلاو 798489(2) هجام نبا : هجرخأ )۱(



 ا س
 اَهْنِم ًاريخ اهريغ ىأرف ِنيِمَي ىَلَع فلح نم بدن باب 5

 هنيمي نع رّمَكُي مك ِهّيَلَع فولحملا َكِلَذ لعفي نأ
 َتْفَلَح اّذِإَو» : كي هللا ُلَوُسَر يل َلاَق : لاق هڪ بلو َةَرَمَس نب نمحرلا دبع نع 2 6

 .ِهْيَلَع قفتم .َكِيَِي ْنَع رف ريَ َوُه يِذَّلا ٍتئاف ءاَهْنِ ًارْيَح اَهَرْيَغ تارق ءِنيِمَي ىَلَع
 ءِنيِمَي ىَلَع فّلَح ْنَم» :َلاَق كك هللا لوسر نأ : هذ ةريره يبأ نعو 57

 و
 . ملسم هاور يك للا ِلَعفيْلَو « هنيمي ْنَع رفكيلف ٠ ءاّهنم ا اَهَرْيَغ ىأَرَف

 ال هللا ًءاش نإ شاو ينإ» :َلاَق ي وللا لوسر نأ : هلو ىسوم يبأ نعو - 7
 .هٌرْيَخ َوُه يِذَّلا ٌتْيَنَأَو 3 نيمي ْنَع ُتْرَفَك الإ اًهْنِم ًاريخ قرأ مث ِنيِمَي ىَلَع فلخأ

 مارا : ل هلل وسر لاق :َلاَق هيض هو ةريره يبأ نعو - 14/١

 .ِهْيَلَع قفتم . يلع هللا ل هس ل
 ممن : ُهَلوَقَو 0 الو ايف ىَداَمَتي :يأ ميجلا ديدشتو ماللا حتفب ف اجلي : ُهلْوَق

 .ًامْنإ ْرَثْكَأ : يأ «ةثلثملا ءاثلاب وه

 نيميلا وغل نع وفعلا باب ۷

 ريغب ناسللا ىَلَع يرجي اَم َوُهَو هيف ةرافك ال هّنأو
 َكِلَّذ وحنو «هللاو ىلبو :هللاو ال :ةداعلا ىَلَع هلوقك نيميلا دصق

 نيالا مدن ام , ايزل كلو كيتي ف ون هل ديلي الط :ىَلاَعَت هلا لاق
 0 ير أ ونک أ كييف ةومول ام سو نب یس ةَركع مَع رت
 مدر کتیا طق شن اذ 0 ةمكَك کرک نيل دک يسم یب
 .(۱۹) (1565) 85/0 ملسمو :(5155) ٠۸۳ /8 يراخبلا :هجرخأ _ 6

 .(٤۱)و (۱۳) (1500) 86/5 ملسم :هجرخأ _-- ٩
 )١1549()7(. 85/5 ملسمو ,(") ٠١94/4 يراخبلا :هجرخأ _ ۷
 .(۲۹) )١506( 88/6 ملسمو «(11۲) ۰ /۸ يراخبلا :هجرخأ 2 ۸

 يف لخدأ ناك هيلع رصأو هلهأب قلعتي ءيش ىلع فلح اذإ لجرلا َّنأ دارملا» :يواضيبلا لاق )١(
 نبا هلقن «كلذ نع يهن دقو هنيميل ةضرع هللا لعج هّنأل ؛ثنحلا نم مئثإلا ىلإ ىضفأو رزولا

 . ٩۳۳/۱۱ يرابلا حتف يف رجح



 GD اَهْذَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 0 4 0 ٠ 7 #6 ل
 أ مكذخاؤي ال :ةيآلا وذه ُتَلْزْنَأ :تلاق ءو ةشئاع نعو 8

 .يراخبلا هاور .وللاو ىَلَبَو لاو ال : لجَرلا ٍلْوَق يف [48 :ةدئاملا] کیست نيا

 ًاقداص ناك ْنِإو عيبلا يف فلحلا ةهارك باب ۸

 2 « قالك د ”ت| 2# -. 5 1

 ةَقْمْنَم ٌفِلَحلا» :لوقي هك هللا َلوُسر ٌتعِمَس :لاق هيو ًةريره ىبأ نع

 م

eٌةَرْثَكَو مكا :ٌلوقي لك هللا لوسر حمس هلأ : هه ةداتق  

 .ملسم هاور .« u « عيبلا يِف فحل

 ني هللا هجوب ناسنالا لأسي نأ ةهارك باب ۹

 هب عفشتو ىلاعت هللاب لأس نم عنم ةهاركو :ةنجلا ريغ

 . نجلا الإ للا وجوب ُلَأْسُي اَل» :هلكي هللا ٌلوسر لاق :َلاق 4ظ رباج نع 1+

 .دواد وبأ هاور

 شاپ ٌداَعَتْسا ِنَم » :ِلك شا ٌلوُسر لاق :لاق ب

OFفورم ا وبيج ْمُكاَعَد ْنَمَو وطاف للاب لاه  

 ثيدح .«ةوُمئأكاك دق مكن اًوَرَت ىَّنَح هَل اوُعْداَق هب ُهَئوُيِفاَكُن ام ارث نك ةوُتِفاَكَف

 . نيحيحصلا ديناسأب ىئاسنلاو دواد وبأ هاور حيحص

 .(5511) 557/5 يراخبلا :هجرخأ _- ۹

 .(1505()1751) 55/0 ملسمو «(۲۰۸۷) ۷۸/۳ يراخبلا :هجرخأ

 .(۱۳۲) (150179) 55/8 ملسم :هجرخأ 3 ۱

 .هتاور دحأ فعضل فيعض هدانسإو )١71/1(« دواد وبأ :هجرخأ _ 7

 )۲۳٤۸(. هل ««یربکلا» يفو 87/0 يئاسنلاو «(۱۰۹٥)و )١71/7( دواد وبأ :هجرخأ _ ۴

 هنأ ول «هذيعي ال هللا نإف ءبجاو قح نع ذاعتسا اذإ الإ «هذعأف كنم هللاب دحأ ذاعتسا اذإف» )١(

 ؛هذعت ال انهف «كنم هللاب ذوعأ :لاقف «ىقح ىنطعأ :تلق «كقح هتلأسف «كل ًابولطم ناك

 هذعأف «كنم هللاب ذاعتساف ءًامرحم سيل رمألا ناك اذإ نكل ءًايصاع ذيعي ال ىلاعت هللا نأل
 .707/4 نيحلاصلا ضاير حرش يف نيميثع نبا خيشلا هلاق .«لجوزع هلل ًاميظعت



5508 ® 
 هريغو ناطلسلل هاشنهاش :هلوق ميرحت باب ۰

 ىلاعتو هناحبس هللا ريغ كلذب فصوي الو ؛كولملا كلم هانعم نأل

 نج هلا َدْنِع مشا حتا َنإ» : لاق وي يبنلا نع ا هيڪ ةريره يبأ نعو - ٤

 رے ور

 E .(كدلمألا َكِلَم ىَّمَسَت لجر

 .ءاَش ْنِماَش :ّلْدِم «كالْمألا ُكِلَم» :َةئْييُع نب ُنايِفُس لاق

 قسافلا ةبطاخم نع يهنلا باب ١"

 هوحنو دّيَسِب امهوحنو عدتبملاو

 ْنإ هلك دس قِفاَتُمْلِل اوُلوُقَت ال» : چ هللا ُلوُسر لاق : لاق هيض ةَديِرُب نع 7 6
 . حيحص ٍجانسإب دواد وبأ هاور . 15 م هر عطش ذك ْدَقْف اديس ك

 ىّمحلا بس ةهارك باب “۲

 :َلاَقَق بيسُملا ّمأ وأ «يِئاّسلا مآ ىلع لحد ل وللا وسر نأ : ها هو رباج نع - 0

 :َلاَقَق !اهيف هللا َكَراَب ال ىّمحلا : ْتَلاَق «؟َنيِفِزفَوُن - ٍبّيسُملا أ اب واال م ا كَل امد
 . ملسم هاور .هوِدَحلا ب ٌريكلا بهذي امك مآ يتب اياطح بهذ انك ىّمشلا يَ ال

 يازلابو ءاتلا مصب َرُهَو .ُدَِتْرَت :ُهاَنْعَمَو ٌةَعيِرَس ٌةَكَرَح َنيِكَرَحَتَت يأ ؛َنيِفِزْفَرنا
 .نيفاقلاو ةرركملا ءارلاب ًاضيأ يورو «ةرركملا ءافلاو ةرركملا

 r و ا دو يو جلل
 ,dg س ل و 95 ف 5 ٤

 3 جيرلا وله a ل روق ا ميار ادق «خبرل ذه رب نِ كانت اإ للا ١: 58 اب یار ال ۱ ٠
 ب ٽر کو اهي ان ٌرَشَو حيّرلا هذه رش ْنِم ك ُدوُعَتَو ا

 . (حيحص نسح ثيدحلا :لاقو .يذمرتلا هاور

 ١/4/5 )۲۱٤۳( )۲١(. ملسمو ,.(5505) 55/8 يراخبلا : هجرخأ 2 615

 .(۱۰۰۷۳) «ىربكلا» ىف ىئاسنلاو )٤۹۷۷(« دواد وبأ :هجرخأ 9-2 566

 050 (۲۵۷۵) ١5/8 ملسم :هجرخأ _ 7

 .(5؟67؟) يذمرتلاو  ‹؛/ /ه دمحأ :هجرخأ 1

 )١( ةياهنلا .اهعضوأو اهلذأ يأ :عنخأ ۲/ ۸٤.



 ?CAN اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

1Y۸حور ْنِم حيرلا» : لوقي ةا هللا لوس ر تخ : لاق هبط ةريره يبأ نعو -  

EEG!2 o 3ءاَهَرْيَح هللا اولَسَو ءاَموُُيَسَت الف اَهوُمْئْيَأَر اذِإَف .باذعلاب ىَيأتَو ءةَمْحَّرلاب ىِتأت للا ی و ر 2 2 هوس 22 ع 2  
0 o ب e 

 نسح دانسإب دواد وبأ هاور . «اًَهرش ْنِم لاب اوذيعتساو .

 .ودابوب هيمحَر يأ :ءارلا حتفب وه (هللا حور ْنِم١ : ةَ هلوق

 يا ّمُهَّللا» :لاق ُحيّرلا ِتَّمَصَع اذإ ي نَا ناك :تلاق ءو ةشئاع نعو -_ 65

 ابف ام ٌرَشَو اَهُرَش ْنِم َكِ دوعاو هوب ْتَلِسْرَأ اَمَرْيَحَو ايف اَمَرْيَحَو اَهَرْبَح كلانا
 .ملسم هاور .ا!هب ااو

 كيدلا بس ةهارك باب "4

 َكيِدلا اوُبَسَت اَل» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنو َيَِهَجلا دلاخ نب ديز نع _- ٠

 .حيحص دانسإب دواد وبأ هاور .هقاَلّصلِل قوي هنا

 اذك ءوّنب انرِطُم :ناسنإلا لوق نع يهنلا باب ٠

 حّْبّصلا َةاَلَص هي هللا لوسر انب ىَّلص :لاق هيض دلاخ نب ديز نع ١
 ُلَم» :َلاقف «نماثلا ل َلَبْقأ فرصا اَّمَلَك ءلْيَللا َنِم ْتَناَك ِءاَمَس ِرْنِإ يف ِةييْيَدَحلاِ

 ٌنِمْؤُم يِداَبِع ْنِم َحَبْطأ :لاق» :لاق . ُمَّلْعَأ 0 هللا :اوُناق (؟ مكبر لاق اَذاَم َنوُرْدَت

 ‹پگؤگلاپ ٌرفاَك يِ نِوْؤُم َكِلََك ءويَمْحَرَو هللا لْضَقِ اترطُم : اٿ ْنَم امك ٌرِفاَكَو «يب
 .هيلع قفتم .«پگؤگلاپ ٌنِمْؤُم يب ٌرفاك كلذ ءاّذكَو اڏگ ِءوَت انزيم لا ْنَم امأو

 .ٌرْطَملا : انه ٌءامَّسلاَو

 رفاك اي :ملسمل هلوق ميرحت باب "5

 اي :هيخأل ٌّلَجَرلا َلاَق اَذإ» :ِِلكي هللا لوسر لاق :لاق او رمع نبا نع ١

 . هيلع قفتم هّيَلَع ٌتَعَجَر اّلِإَو َلاَق امك ناک نق ءاَمْهُدَحَأ اهب َءاَي ْدَقَك رِفاَك

 .(۳۷۲۷) هجام نباو «(60419) دواد وبأ :هجرخأ 2-64

 ۲٣/۳ )849( )15١(. ملسم :هجرخأ 78

 .(۱۰۷۸۲)و (۱۰۷۸۱) «ىربكلا» يف يئاسنلاو )01١1(« دواد وبأ :هجرخأ - ٠

 09/١ )۷۱( )٠١١(. ملسمو 5١5/١ )۸٤7(« يراخبلا :هجرخأ ١

 05/١ )60()١١١(. ملسمو )57١5(« 77/8 يراخبلا :هجرخأ -- ۲



 ا 0
 ًالْجَر اعد ْنَم» :ٌلوقي لک هللا ٍلوُسر َعِوَس هل ا: رد ییا نعو 1

 .هيلع قفتم . اهيَلَع راح الإ كلذگ و شا ودع : لاق وأ ءرفكلاب

 .عَجَر : «راح»

 ناسللا ءاذبو ا و

 نا اب ٌنِمْؤَملا يلد 22 للا لوسر لاق :لاق ل قؤعسم نبا نع 4

 1 2. (نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور يذبل لَو «ٍشِحاَملا الو ءِناّعللا لَو

 الإ ٍءْيَس يِف ُششْحُملا ناگ اَمد : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنو 0 سنأ نعو 2. ٥

 .«(نسح ثيدح» :لاقو ‹يذمرتلا هاور . انار لإ ٍءْيَش يف ُءاّيَحلا ناک امو هَئاَش

 مالكلا يف ريعقتلا ةهارك باب ۸

 ةغّللا يشحو لامعتساو ةحاصفلا فلكتو هيف قّدشتلاو

 مهوحنو ماوعلا ةبطاخم يف بارعالا قئاقدو
 . اثاث اَهَلاَك «َنوُعطَتَتُملا َكَلَم» :لاق ا ىبنلا نأ : هيو دوعسم نبا نع 2 65

 . ملسم هاور

 .رومألا ىف َنوُعِلاَبُملا :نوُعطَتَتُملا»
 ا » هلال شا 5 2 03

 هللا نإ» : لاق يم هللا لوسر نأ : او يا ع ا دا

 دواد وبأ هاور .«2":َرَقَبلا للحق اَمَك ِهِناَسِلِب ُلَلََتَي يذلا ٍلاَجّرلا َنِم َعِبِلَبلا ضب

 ..(نسح ثيدحال :لاقو فسار

 يل ْمُكبَحأ نِ نإ :لاق يك هللا كرس نأ : او هللا دبع نب رباج نعو - ۸

 ينم ْمُكَدَعْبأَو ءيا ْمُكَضَمْبَأ ناو :ًاقالْخَأ ْمُكَنِساَحأ ٍةَماَيِقلا م ايل یم ْمُكِبَرْفَأو

 ٥۷/۱ )51( )١١7(. ملسمو )1۰٤٥(« ۱۸/۸ يراخبلا : هجرخأ _ = ۳

 )١6866(. ثيدحلا رظنا- ٤

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو )۱۹۷٤(« يذمرتلاو )٤۱۸٥(« هجام نبا :هجرخأ 7 ٥

 )١55(. ثيدحلا رظنا 7 5

 .«بيرغ نسح ثیدح» :لاقو 7807(«2) يذمرتلاو «(05005) دواد وبأ :هجرخأ _ ۷

 .(570) ثيدحلا رظنا _ ۸

 )١( /؟ ةياهنلا .ًافل اهناسلب الكلا ةرقبلا فلت امك هفليو هناسل هب مخفيو مالكلا يف قدشتي :يأ ۷۳.



 4222 اَهنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور .«نوقهيفَملاو نوقدشتملاو نوراثرثلا ءةَماَيِقلا موي 3 0 2 ري وكر ر نيل سل 2 2م ۹ لا
 .قلخلا نسح باب ىف هحرش قبس دقو . (نسح رو o را 2 ٠

 يسْمَت َتَحَّبَح :هلوق ةهارك باب ۹
 هو وو رة يد و

 .يسفن تنبح :ْمُكَدَحَأ لومي اَل» :لاق ي ّيبنلا نع اتو ةشئاع نع - ۳۹4 م

 .هيلع قفتم «يسْفَن ْتَسِقَل :لُميِل ْنِكلَو

 َطْقَل َهِرَك ْنِكَلَو (ْتَسِقَلا : ىَنْعَم َوُهَو 000
 لا

 امرك بنعلا ةيمست ةهارك باب ٠١

 َمْرَكلا بتلا اوُمَسَت ال» : ب هللا لوسر لاق :لاق « بط ةريره يبأ نع - ٠١
 .ملسم ظفل اذهو هيلع قفتم ؛مِلْسْمْلا م موكلا نإ

 َنوُلوُقَي» :ملسمو يراخبلل ةياور يفو .«نيؤُملا ٌبْلَك ْمرَكْلا اَمنِإَف» :ةياور يفد
 .«نِمْوُملا ُبْلَق ُمْرَكلا ا مركلا

 ْنِكلَو «مْرَكلا : اوُلوُقَت ال» : لاق Sg اعلا

 .ملسم هاور . «ةلبحلاو : اوُلوُق

04 

 .(15) ٤۷/۷ )۲۲٣۰( ملسمو «(1۱۷۹) 5١/8 يراخبلا : هجرخأ _ ۹
 .(9)و (TEV) (A) :" /ا/ ملسمو 5147(2)و (1۱۸۲) 5١/8 يراخبلا :هجرخأ

 .(۱۲) (115144) ٤1/۷ ملسم :هجرخأ - 0١

 ملاعم :رظناو .597 7/٠١ يرابلا حتف يف رجح نبا كلذ لقن امك .يباطخلاو ديبع وبأ هلاق )01(

 ٠١١/٤. ننسلا

 ت ال ام ىلإ لودعلاو ءءامسألاو ةحيبقلا ظافلألا ةبناجم بابحتسا ثيدحلا نم ذخؤيو (۲)
 .ةرمج يبأ أ نبا نع ۰ يرابلا حتف يف رجح نبا هلقن . . هيف

 هب فصوي بوبحم فصو مركلا)» 4 نيحلاصلا ضاير حرش يف نيميثع نبا لاق (*)
 فصولا اذهب قحأ هنإف هملع وأ هلامب وأ ههاجب ريخلل ًالذاب ًاداوج ناك اذإ اميس الو نمؤملا
 هللاو اذهو .ال اذهف ًامرك هيمست نأ امأو .بنعلا :لاقي وأ «ةلبحلا :لاقي امنإو .بنعلا نم
 هند ا ار لا نأ ارحم اح ا لك دك بسلا ادع نأ وتو تيم هل لجأ
 راش يف اجرب ا E ز اذهب .ةيفاعلا هللا لأسن رمخلا

 . .يهنلا اذه يف لخاد موركلا وأ مركلا رجش لاقي اهوحنو ةعارزلا يف ةفلؤملا بتكلا



 نيحلاصلا ضاير 22

 .ءابلا ناكسإب ًاضيأ لاقيو «ءابلاو ءاحلا حتفب “هةلبَحلا»

 لجرل ةأرملا نساحم فصو نع يهنلا باب ١

 هوحنو اهحاكنك يعرش ضرغت كلذ ىلإ جاتحي نأ لإ

 ٌةأَرَملا "رشا الد :ل هللا لوسر لاق :لاق هل دوعسم نبا نع 5

 هيلع قفتم . هاَهْيَلإ ٌرظْني ُهْنأك اَهِجْوَرِل اَهَمِصَتَم ةَآْرَملا

 َتَّنِش نإ يِل َرِفْغا ّمُهَّللا :ناسنالا لوق ةهارك باب ۲

 ْرِفْغا هللا : ْمُكَدَحَأ َنَلوُقي ال اق ول هللا لوسر نأ : هي ةريره يبأ نعو - 141
4 

 ّةلاسَملا مزعل «ٌتِْش ْنِإ ينْمَحْرا ّّهّللا تش نإ يل
 . هيلع قفتم .« 0 1 رم اک

 ت

 ءْيَش ُهُمَظاَعَتي ال ىَلاَعَ هللا نك ةبْعَرلا ٍمظَعْلَو ْمزْعَيِل نِكلَو» :ملسمل ةياور يفو
 . اط

 مِزْعَيْلَف مُكَدَحأ امد اذإ» :ِةلي هللا ٌلوسر لاق 0 سنأ نمعو 2 4

 .هيلع قفتم . هل َةِرْكَدْسُم ال هنا «ينطغأف تش هش نإ ّمُهَّنلا : َنلوُقَي الو َةَلَأْسَملا

 00 ءاشو هللا ءاش ام :لوق ةهارك باي ۲۳

 هللا َءاَش ام :اوُلوُقَت ال» :لاق فال يبنلا نع هل ناميلا نب َةَمْيَدح نع 6

 . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور .ٌناَلَف ا كلا َءاَش ام :اوُنوُق ْنِكلَو ؛ناَلُق َءاَضَو

 .ملسم حيحص نم عوبطملا يف هدجأ ملو ء(١٤۲٥) ٤۹/۷ يراخبلا :هجرخأ _- ۲

 .(9)و (۸) (1519) 54/8 ملسمو «(1۳۳۹) ٩۲ /۸ يراخبلا : هجرخأ _ ۳

 .07/) (۲۹۷۸) ٦۳ /۸ ملسمو «(1۳۳۸) ٩۲ /۸ يراخبلا :هجرخأ 4

 ٥ _ دواد وبأ :هجرخأ )548٠0(« «ىربكلا» يف يئاسنلاو )1١87١(.

 )١( ةياهنلا . بانعألا رجش نم بيضقلا وأ لصألا :ةلبحلا ١/ 3754.

 .ةرشبل ةرشبلا سمل نم ةسمالملاو ةطلاخملا يه :ةرشابملا (۲)

 ءاجر ىلع نوكيو ءاعدلا يف دهتجي نأ يعادلل يغبني هنا قيدعتلا يف» :لاطب نبا لاق (۳)

 ام ءاعدلا ًادحأ نعنمي ال : ةنييع نبا لاق دقو . ًاميرك وعدي هّلإف ةمحرلا نم طنقي الو ةباجإلا

 :لاق نيس شيلب] رهو هقلخ رش ءاعد فاجأ دق هلا ناف ريصقت نم ينعي - هسفن يف ملعي

 158/١١. يرابلا حتف :رظنا .2م+ :رجيدو وتعب موب لإ َِرِظنأَت برو



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 ةرخآلا ءاشعلا دعي ثيدحلا ةهارك باب 4

 .ٌءاوس و هل سلول الع al وب اارشلاو وو هر

 ٌدَسأ تقولا اذه يف َوُهَق ءٍتقولا اذه ريغ يف '' ”ةوُركَملا وأ ُمّرَحُملا ٌتيِدَحلا اأ

 ٍمِراَكَمَو َنيِحِلاَّصلا ٍتاَياكِحَو ميلا ةرگاذهُك ريحلا ف دلا ااو غا رکو اميركت

 لب « هيف ةَهاَرَك "لف «كلذ وحنو قجاح بلاط عمو فيصل ا .قالخألا

 ثيداحألا ٍتَرَهاظت دقو .هيف َةَهارَك ال ٍضِراَعو ٍرْذُعِل يذلا ادر تسمم وه 8# دهم مو و

 . ُهُيْرَكَذ ام لك ىلع ةحيحصلا

 َتيدحلاو ِءاَّسِعلا لبق َموّنلا هركي ناك ءا هللا لوسر نأ :هلط َةَرْرَب يبأ نع - 5
 . هيلع ٌقفتم . اَهَدْعَب

 ا ءاّشيلا ىّلَص ل للا لوسر نأ :اؤ رمع نبا نع - 171
 ٍرْهَظ ىلع ٌرُه ْنَّمِم ىَقْنَ هب ال ْوَنَس ةو سار ىَلَع نإ ؟هِذه م ل ْمُكَتِبأرأ» ا
 «دَحأ ميلا ضْرألا

 ليلا رظش ْنِم ابي رق ْمُهءاَجَف 5 وكي يللا اورظتنا مهنا : هيض 45 سنأ نعو 2 6
 ءاوُدَقَر مَن ءاوُلَص ْدَك َساّنلا نإ الأ» .ناقف نبش مث هامل : يعي موي ىَلَصَق

 .يراخبلا هاور .؛ةاَلّصلا مترا اَم ٍقاَكَص يف اوُناََ ْنَل مكن
 اهجوز شارف نم ةأرملا عانتما ميرحت باب ٠

 يعرش رذع اَهَل نكي ملو اهاعد اإ
 ىلإ ُهَتأَرْما َلُجَّرلا اَعَد اًذِإ» : ةي هللا لوسر َلاَق :َلاَق لڪ ةريره يبا نع 49

 ريس ر

 .ِهْيَلَع قفتم «َحبْصُت ىح ٌةَكِئاَلَملا اَهْتَنَعَل اَهْيَلَع َناَبْضَع َتاَبَق تبا ِهِشاَرِف
 - 6 ك 1-5 ۰
 . عجرت یتح)» : ةيأور يدو

 .(۲۳۷)و (٣۲۳)و (۲۳۵) (549) ۱۱۹/۲ ملسمو ,(5548) ١59/١ يراخبلا :هجرخأ _
 .(۲۱۷) (؟080) 187/17 ملسمو ١/ 5١ )١15(: يراخبلا :هجرخأ 51/١

  _-- ۸يراخبلا :هجرخأ ١/ 198 )٠٠۰(.

 . (۲۸۱) ثيدحلا رظنا. ۹

 . هتدهاشم لحي ال ام ةدهاشمو ءانغلاو هللا ىلإ عامتسالاو ةميمنلاو ةبيغلا يف ثيدحلا لثم )۱)

 ۳۱۸/٤. نيحلاصلا ضاير حرش



CAنيحلاصلا ضاير  

 هنذإب لإ رضاح اهجوزو ًاعوطت ةأرملا موص ميرحت باب "5

 َموُصَت نأ ٍةَْرَمْلِل لج ال» :َلاَق لكي هللا لور نأ : هڪ ةريره يبأ نعو - 6

 .ِْيَلَع قفتم هدِذإب الإ هيب يف َنَداَت اَلَو نْذإب الإ ٌدِجاَش اَهْجْوَرَو

 عوكرلا نم هسأر مومأملا عفر ميرحت باب ۷
 مامالا لبق دوجسلا وأ

 لبق ُهَسْأَر عقر اإ ْمُكَدَحأ یش اَمأ» : لاق ال يتلا نأ : هند ةريره يبأ نع _ ١

 .هيَلَع قفتم ٍراَمِح ٌةَروُص ُهتَروُص هلا َلَعْجَي ؤا !ٍراَمِح َنماَر سار هللا َلَعْجَي نا ماقإلا

 ةالصلا يف ةرصاخلا ىَلَع ديلا عضو ةهارك باب ۸

 قفتم .ِةاَّلَّصلا يف ٍرْصَحلا نع ىَهَن لكي هللا لوسر َّنأ : هذ ةريره يبأ نع _ ۲

 . هيلع

 ِهّيَلِإ قوتت هسفنو ماعطلا ةرضحب ةاللصلا ةهارك باب ۹

 طئاغلاو لوبلا امهو :'نيثبخألا ةعفادم َعَم وَ

 ٍةَرْضَحِب َةاَلَص ال» :ٌلوقي ةي هللا لوسر ُتْعِمَس :تلاق ءار ةشئاع نع ١708

 .ملسم هاور .«ناكبخألا ُهُعِفاَدُي َوُهَو اَلَو ءماَعَط

 ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نع يهنلا باب ٠

 َنوُعَْفْرَي ماوقأ ُلاَب اَم» : ل هللا لوسر َلاَق :َلاَق هن كلام نب سنأ نع 4

 ؛َكِلَذ ْنَع َنُهتْنيل» :َلاَك ىح كد يف ُهلوك طا «!ْمهتاَلَص يف ِءاَمّسلا ىّ ْمُمَراَصْبأ
 .يراخبلا هاور .«!ْمُهُراَصْبَأ ّنَفطخَتل وأ

 .(۲۸۲) ثيدحلا رظنا- ۰

 ١ ملسمو 141(2) ۱۷۷/۱ يراخبلا :هجرخأ ٤۲۷( ۲۸/۲( )١١5( و)١185(.

  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ۲/۱۲۱۹( ۸٤(« /؟ ملسمو ۷٤ )٥٤٥( )51(.

 .(59) )٥٦۰( ۷۸/۲ ملسم :هجرخأ _ ۴۳

 )۷٥۰(. ۱۹۱/۱ يراخبلا :هجرخأ _ 45

 .؟عوشخلا لامك بهذيو بلقلا لغشي امم هانعم يف ناك ام اذه يف قحليو» : فنصملا لاق )١(



 429202 اَهْنَع يهنقلا روُمألا باتك -۷

 رذع ريغل ةالصلا يف تافتلالا ةهارك باب ١"

 ققاَلَّصلا يف ِتاّمتلالا ِنَع ةي هللا لوسر تلأس :تلاق ءو ةشئاع نع _ 6
 .يراخبلا هاور . 0 اليخا َوُه» :َلاَقَق

 قالّصلا يِف َتاَمِتلالاَو كاي : ب للا ٌلوسر لاق :َلاَق هيض ل نعود ٩
 هاور ا ينال یا ّدُب ال ناگ ْنِإَف ٠ ٌةَكَلَم ٍةاَلَّصلا يف تاقتلالا نإ
 / .(حيحص نسح ثيدحاا : :لاقو .«يذمرتلا

 روبقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا باب ۲
 :ٌلوقي كي هللا َلوُسر ٌتْعِمَس :َلاَق يو 4 ٍنْيَصُحلاِنْب زائگ ِئْرَم يبأ نع - 1

 .ملسم هاور . بَ اوُسِلْحَت الو ءروُبقلا ىلإ اوُلَصُت الد

 يّلصملا يدي ّنّيَب رورملا ميرحت باب ۳
 َلاَق :َلاَق هلفط يِراَصْنألا ةَكَصلا نب ٍثراحلا نب وللا دبع ميما يبأ نع - 4
 ًاريَخ َنيِعَبرأ فِقَي e :ال هللا لور

 أ ره َنيِعَبْرأ ْوَأ ءاموي َنيعَبْرَأ :لاق رذأ ال : يوارلا َلاَق ؛ْيَدَي نيب رمي نأ ْنِم هل
 هلع قفتم هس ٌنيِعَبْوَأ

 يف نذؤملا عورش دعب ةلفان يف مومأملا عورش ةهارك باب "4
 اهريغ َوَأ ةالصلا كلت ةنس ةلفانلا تّ تَناَك ءاوس ةالصلا ةماقإ

 الإ َةاَكَص دق ٌةاَلَّصلا ت ِتَميِقَأ اًذإ» :َلاَق ايب ئبنلا نع «هنَو ةريره يبا نع _ ۹

 . ملسم هاور . «ةبوتكملا

 ٥ --_ يراخبلا :هجرخأ ۱۹۱/۱ )07/01.

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو ء(0۸۹) يذمرتلا : هجرخأ _ 5
 .(۹۸) (۹۷۲) ٦۲/۳ ملسم :هجرخأ س ۷
 .(551) (509) ٥۸/۲ ملسمو ١15/١ )6٠١(2 يراخبلا :هجرخأ - ۸
 .(59) (۷۱۰) 1١61 /؟ ملسم :هجرخأ 4

 )١( نيحلاصلا ضاير حرش :رظنا .ةيفخب ءيشلا ذخأ وه ٤/ ٠٠٠.

 ) )۲هيلع ةنتفلا ةفاخم ًادجسم هربق لعجي ىتح قولخم مظعي نأ هركأو» : هللا همحر يعفاشلا لاق

 ملسم حيحصل هحرش يف فنصملا هلقن .«سانلا نم هدعب نم ىلعو ٤/٥۲ .



 نيالا شا س
 'مايصب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك باب ٠

 يلايللا نيب نم ةالصب هتليل وأ

 اھ ر ايق ٍةَعَمْجلا َةَلْيَل اوُصُحَت ال» :َلاَك اي يبنلا نع ءهنذ ةريره يبأ نع _ ٠١

or o 

 ٍموَص يف َنوُكَي أ ا «مايألا ِنْيَب ْنِم ماَيِصي ٍةَُمُجلا موي اوُصْخَ الر «يِاََللا نيب نِ

 . ملسم هاور . (ْمُكَدَحَأ ُهَموُصَي ص

 وَ ْمُكَدَحَأ ٌّنَموُصَي ال١ : لوقت E و تقي : لاق «هنعو ١

 .هيََع قفعم . تغب ذأ لب ًاموب الإ عملا
 َمْوَي

 #َ ا

1Y1موَص ْنَع ةي ُنِبَنلا ىَهَنَأ : بط ارب باج تل | :َلاَق < داع يدك عود  

 . هيَلَع قفتم . مَعَ :لاق محلا

 موي اَهْيَلَع لحد ل بتلا نأ :ايو ثراحلا تنب ةيريوج َنيِؤملا َمأ نعو - 1۳

 يِموُصَت نأ َنيِديرُت١ :لاَق ءال :تلاق شا کا لاف تا دعو ةعمجلا

 . يراخيلا هاور . «ىرطنأق» : لاق ال :ٌتلاق «؟ادَع

 موصلا يف لاصولا ميرحت باب 17

 امهنيب برشي الو لكأي الَو رثكأ وأ ٍنيَموي موصي َنَأَوُهَو

 . ِهْيَلَع قفتم .ٍلاصولا نع ىهن ةي تينلا نأ : ا ةشئاعو يوه ا رول ١

 ٩  3ملسم :هجرخلأ ۳/۱٥٤ )١١55( )۱٤۸(.

 ١ _ يراخبلا : هجرخٌأ ۳/۵٤ )۱۹۸٥(« ملسمو ۳/۱٥٤ )۱۱٤٤( )۱٤۷(.

  - ۲يراخبلا :هجرخأ ۳/٥٤ )۱۹۸٤(« ملسمو ۱٥۳/۳ )۱۱٤۳( )١55(.

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ۳/٥٤ )۱۹۸٩(.

 ٤4 _ يراخبلا :هجرخأ ٤۸/۳ )١1954( و) »)۱٦۸٥/ع ملسمو  (0¥) (11°) 1Tو5"١

.)01( )1١0( 

 ًاموي مايأ ةعبس لك يف رركتيو 060000 : هللا همحر نيميثع نبا لاق كلل

 لك رركتي هّنأل ؛ميرحت يهن سيل هنكل .هموص نع يي يبنلا ىهن ًاديع ناك املو «نماثلا وهو

 1/٤" نيحلاصلا ضاير حرش .«ةرم نيسمخ نم رثكأ ماع



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 ينل انهو 000 .ىقْسَأَو ا :عُكلتي تشل يل :َلاَق ؟لِصاوَت

 يراقب

 ربق ىَلَع سولجلا ميرحت باب ۷

 ىَلَع ْمُكُدَحأ َسِلْجَي نأل» :ِهلك هللا لوسر َلاَق :َلاَق هيَذ ةريره يبا نع 2-9 ٣

 .ملسم هاور . رب ىَلَع َسِلْجَي نأ ْنِم هل هل ٌرْيَح ِِدْلِج ىَلِإ صلحت هبا قرح «ٍَرْمَج

SS 

 دقي ناو :ربقلا صصجب نأ هلك هللا لوتمر ىن : لاق كو زباج غ۷

 .ملسم هاور . يلع یس نار لع

 هديس نم دبعلا قابإ ميرحت ظيلغت - ۹

 ُهنم ْتَكِرَب ُدَقَق «ّقَبَأ ٍدْبَع اَمّيَأ» :ا هللا لوسر لاق :َلاَق بَ ريرج نع 4

 .ملسم هاور . هَذا

 .ملسم هاور .؛ٌةاَلَس ُهَل لبق ْمَل ءُدْبَعلا يآ اد : اک ئبنلا نع ءهنعو 2 4

 0 لا 5 ۰
 .ارفك دقف» :ةياور يفو

 )١1١5( )٠١(. ۱۳۳/۳ ملسمو ٤۸/۳ )۱۹٩۲(« يراخبلا :هجرخأ 766

 .(45) (91/1) 57/9 ملسم :هجرخأ 5

 .(45) (4۷۰) 51١/9 ملسم :هجرخأ _ ۷

 .(۱۲۳) (1۹) 59/١ ملسم :هجرخأ --4

 )1١15(. (۷۰) ه9 /١و (۱۲۲) (58) 58/١ ملسم :هجرخأ _ 4

 همحر نيميثع نبا هلاق .هل ةناهإ هيلع كسولجو بلاغلا يف مرتحم ملسم ناسنإ هيف ربقلا أل (1)
 .579/4 نيحلاصلا ضاير حرش يف هللا

 هتاذب هديسل كلم دبعلا نأل ؛ديعولا ىف ديدشتلاو «هديس نم دبعلا بوره :دبعلا قابإ (۲)

 05/1 مكبس عين و 16/5: ةياهنلا طا فديت نهرا هل سيلف ةيفاتمو
 1 اا نمار خوفو



 تاتا
 و يف اا ر باي ۰

 نيد يف ةف اميب ذات الو دلج کک ادیب نرل الا : ىَلاَعَت ها لا
 :روُثلا] ۰ رولاو هللاي نونو مت م نإ هنأ

 يعجب ع

 ْمُهّمَه درك نع ْتَقَرَس ىلا ةَئموُدْخَملا ٍةَأَملا نأَش ُْىَمَمَأ اشرف نأ : اهو ةشئاع نعو 9 ٠

 هزي 2 اناا ل وق د ا اقف
 ا : هك لا لوسر لاق ا . ةا هللا ٍلوُسَر ب

 َقَرَس اَذِإ اوناك مهن ا مكب نبذل َكَلْهأ اَمّنإ» :َلاَ َّمُث بط اف َماَق مث «!؟ىَلاَعَ

 نأ وَ هللا ْمِئاَو َّدَحلا ِهْيَلَع اوُماَقَأ ءُفيِعَّضلا مِهيِف َقَرَس اَذِإَو وكرت ٌفيِرَّشلا مهيف

 .ِهْيَلَع قفتم .«اَهَدَي ٌتْعطَقَل ُتَقَرَس ِدَّمَحُم تب ب ةَمطاَق

 «؟!شا ِدوُدَُح ْنِم َّدَح يف ُعَمْشَتأ» :َلاَقَك ي هللا لوسَر ُهْجَو َنّولَتَ : ةياوز فد

 . ادي ْتَعِطُقَم ِةأْرَملا كلب َرَمَ م :َلاَق . ولا َلَوُسَر اي يل ٌرِفْغَتْسا : هم انآ لاق

 سانلا قيرط يف طوغتلا نع يهنلا باب ١

 اهوحنو ءاملا دراومو مهَّلظو

 اولمتحأ دق اوبسككأ ام رب ٍتئِمْؤُمْلاَو َنيِوُمْلا تودي ندو :ىَلاَعَت هللا لاق

 0 . عمم :باّرحايا) € اسم امثإو انته

 اَمَو : اولاق ؛ِنْيَِعاَّللا اوم ا١ :لا كك شا َلوُسَر نأ : هيف ةريره يبا نعو - ١

 . ملسم هاور .«ْمِهْلِظ يف ْوَأ سالا ٍقيِرَط يف ىل ي ٍذَلا» :َلاَق ؟ِناَنِعاللا

 دكارلا ءاملا يف هوحنو لوبلا نع يهنلا باب ۲

 . ملسم هاور . ِدِكاَّرلا ِءاَمْلا يف لابي نأ ىَهَن ةي هللا لوسر َّنأ : هن رباج نع _ ۲

 .(560) ثيدحلا رظنا ١

 .(58) (۲۹۹) 195/١ ملسم :هجرخأ 2-0١

 157/١ )۲۸۱( )۹٤(. ملسم :هجرخأ 7 ۲

 .ةغيلب ةبطخ بطخ :يأ )١(

 امو «سانلا هب رمي عضوم يف طوغتي هانعم» : ٠٤١/۲ ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )۲)

 .«هراذقتساو هنتنو هب رمي نم سيجنتب نيملسملا ءاذيإ نم هيف امل قيرطلاو لظلا يف هنع ىهن



 اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 هدالوأ ضعب دلاولا ليضفت ةهارك باب ۳

 ةبهلا يف ضعب ىلع

 ُتْلَحَت يّتإ :لاقف هلي هللا َلوُسر وب ىّنأ هابأ نأ : اهو ريشب نب نامعنلا نع 017
 :لاقف ؛؟اَذَه َلْئِم ُهَتَْحَت َكِدَلَو َلُكأ» : 4 هللا ٌلوسر لاقف «يِ ناک ًامالُغ اَذَه يِنْبا
 .«ةعجْرأق» : يب هللا ٌلوسر لاقف ءال

 :لاق ءال :لاق «؟ْمِهّنُك كيوب اده َتْلَمَكَآ» : هللا لوسر لاقف :ٍةياور يفو
 .ًةَقَدَّصلا كلت َّدَرَق ,يبأ َمَجَرَك «مُكِدالْوأ يف اوُلِدْغاو هللا اوُقَنا»

 : لاق ءْمَعَن :َلاقف «؟اًدَه ىَّوِس ّدَلَو َكَلأ ٌريِشَب اَي» : ي هللا لوسر لاقف :ٍةياور يفو

 . (ِرْوَج ىَلَع ُدَهْشأ ال ين ًاذإ ينذهشت الق» :لاق ءال : لاق «؟اًده َّلْئِم هَل َتْبَهَو ْمُهَّلُكأ»

 .«رْوَج ىَلَع يِنْدِهْشُن ال١ :ٍةياور يفو

 ٌربلا يف َكْيَلِإ اونوُكَي نأ َكُرسَيأ» :لاق ّمُث ؟!يِرْيَغ اذه ىَلَع ُدِهْشأ» :ةياور يفو

 .هيلع قفتم .؛ًاذإ الَق» :لاق ءىَلَب :لاق «؟ءاوَس

 مايأ ةخالخ قوف تيم ىلع ةأرملا 2')دادحإ ميرحت باب ٤

 مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ
 جور اكو ةع مآ ىلع ثل :تلاق ءو ةملس يبأ تا ک6

 5۹ 3۹ ۰ o < < 0 5 ه- 5 و2 اا ت
 ` ةرمَص هيف بيطب َتَعَدَف « هاو برح نب ناّيمَس وبأ اًهوبأ يفوت َنيِح ايى يبنلا

 ا 6 سو
5-2 2 

 )1(و )4( (IIT) 10 /ه ملسمو ء(۸۷٥۲)و ۲۰٠/۳ )۲٥۸٦( يراخبلا :هجرخأ _ ۳

 .(۱۷)و (15١)و )۱٤( (1۲۳) 5كو

(oA) (EAT) YY /é (و )1۸1) ۹۹ /۲ يراخبلا :هجرخأA1؟c(Y ملسمو - VV4 

 و)/41م١5(.

 :ةيلاتلا ءايشألا ةأرملا بنتجت نأ دادحإلا» ۳٤١: /5 نيحلاصلا ضاير حرش يف نيميثع نبا لاق )١(

 نول يأب اهسبلت نأ اهلف ةيداعلا بايثلا امأ ءةنيز بوث دعي ًابوث سبلت ال «ةنيزلا سابل ١-
 . . .رضخأ «رمحأ ءرفصأ ناك

 . .هعاونأ عيمجب بيطلا -

 . .هعاونأ عيمجب يلحلا ٣-



 اف
 001 و

 يِل ام لاو :ثتلاق مث ءاَهْيَضِراَعي بسم م «ةَيِراَج هن ث تنهدف ءوريَع ْوأ قول

 ٍةََرْمال لحي الد :رثلا ىلع لرش ر لک هللا وتر توس يآ ريع واح نی يللا

 رهشا عي جود ىلع لإ ءٍلاَيِل ل ثالث قوق تيم ىلع دخت نأ رخآلا مويلاو 4 هللاب ن نموت

 .(ًارْشَعَو

 تعدف <« وح ا يفوت نيح وو شحج تنب بنيز ىلع تلخد : بنیز رق اه عا ف هه ا هک تتر کک اع لو د: ثّلاق

eکھ «َقةَجاَح 8 ْنِم بيطظلاب يل ام  
۳ 

 ِتْيَم ىلع َّدِحُت نآ ٍرِخآلا مْوَيلاَو واب ُنِمْؤُت وار رمال لج الد : ربْثملا ىَلَع لوق لک هللا

 . هيلع قفتم .«ًأرِشَعَو رهشا ةع ًةَعَبرأ را وَر ىلع لإ ثالث 1

 نابكرلا يقلتو يدابلل رضاحلا عيب ميرحت باب "هه

 دري وأ نذأي نأ الإ هتبطخ ىلع ةبطخلاو هيخأ عيب ىلع عيبلاو

 ناك إو ابل هِضاَح َعيِبَي نأ اب هللا لوسر ىَهْن : لاق هو سنأ نع _ ٥9
 لا & 2
 .هيلع قفتم .هّمأو هيبأل هاخأ

 طبي ىّنَح َعّلَسلا اوف اد : د دل هللا: كرشو لاق ؟ لاق ءو رمع نبا نعو -_ ٨٩

 .هيلع قفتم .؛ٍقاَوْسَأْلا ىَلِإ اهب

 .(195717()51) 5/5 ملسمو ٩٤/۳ )5١71(2 يراخبلا :هجرخأ

  - 1۷٩يراخبلا : هجرخأ ٩۵ /۳ ) 2)5١504هله ملسمو (10۱¥) (1€).

 اح وأ ةرورضل الإ ًادبأ تيبلا نم جرخت الأ -4 =
 لستغت ةأرملا نأ ماوعلا دنع رهتشا امو ...كلذ هبشأ امو لحكلاب لحكتلاو ليمجتلا -

 ًادحأ ملكت ال اهنأ ماوعلا دنع رهتشا ام كلذكو .هل لصأ ال اذهف «ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم

 .«تءاش نم ملكت «ًاضيأ طلغ اذهف ءاهمراحم نم الإ

 هيلإ ناسنإلا يتأيف «قوسلا يف هعيبيل . . .هنمس وأ هلبإ وأ همنغب ةيدابلا نم ناسنإ يتأي نأ وه )١(

 ديم اسير ودق نآلا + .زوجي ال اذه كل عيبأ انأ ءنالف اي :لوقيو دلبلا لهأ نم وهو
 هدقني يرضحلا َّنأ ةداعلاف يودبلا عاب اذإ اقنأو ءهلهأ ىلإ عجري نأ ديري هّنأل صخرب عيبلا

 .847 /4 نيحلاصلا ضاير حرش . . .هرخؤي الو نمثلا



 اَهنَع يهنقلا روُمألا باتك -۷

 «َناَبْكُرلا اوقع ال» : ل هل هللا لور لاق : لاق ءو سابع نبا نعو 0/٠

 هَل نوكَي ال : لاق ؟واَبِل ٌرِضاَح عبي ال : هلوق اَم :ٌنسوواط هَل لاقف (ِاَبِل ٌرِضاَح ْعِبَي الو

 هيلع ی راسخ

 اَلَو ءِواَبِل ٌرِضاَح َعيِبَي نأ لك هللا لوسر ىَهَن : لاق هبط ةريره يبأ نعو 2-6

 لا ءديخأ ةَبْظَِخ ىلع ٌبظْحَي الو ويخآ ب ىلع لجّدلا عيب رب الو اوشج جانت

 ."يؤانإ ىف ام ًاَنْكَتل اَهيْحَأ قال ٌةَأْرَملا

 ؛يياَرغالل رجالا عَ أَ يملا نع ي 6 هلك هللا لوسَر یھت :لاق ةياور يفو

 ٍشْجْنلا ٍنَع ىَهَنَو هيج هيخأ مْوَس ىلع لْجّرلا َماَتْسَي َنأو ا ٌةأْرَملا طِرَتْشَت ْنَأَو
(e) o»هيلع قفتم . “ةيرضَتلاو  . 

 عْيَب ىَلَع ْمُكْضْعَب غی اَل١ :لاق يب هللا َلوُسر َّنأ : او رمع نبا نعو - 69
 .ملسم ظفل اذهو هيلع قفتم . هَل ندای نأ الإ هيِخأ ةَبَظِخ ىَّلَع ْبْخَي اَكَو ١ ضعَب

 هم م

 الق اَلَث ءِنِيْؤُملا وُخَأ ُنِمْؤُملا» : لاق لب هللا َلوُسر َّنأ : هيلو رماع نب ةبقع نعو - ٠

 . ملسم هاور . رد ىّبَح ویا ةبظِخ ىَلَع بطي اكو ویخآ عیب ىَلَع عاني نأ ٍنِْؤُمِل لج

 .(9) (۱) 0/0 ملسمو ‹«(۲۱۹۳) ٩٩ /۳ يراخبلا : هجرخأ _ ۷

  4يراخبلا :هجرخأ ٩۰ /۳ )5١50( /۳و ۲٣۰ )۲۷۲۷(« ملسمو ٤/۱۳۸ )۱٤۱۳( )٥۱(

 /هو : )16١6()١15١(.

 .(۸) ۳/١ )١517( ملسمو «(۲۱۳۹) ٩۰ /۳ يراخبلا : هج رخ _ 4۹

  _ ۰ملسم :هجرخأ ٤/۱۳۹ )١515( )٥٩(.

 دلبلا نم جرخي سانلا ضعب دجتف راهنلا لوأ يف ًالثم علسلاب يتأت ةيدابلا َّنأ نوفرعي اوناك )١(

 قزرلا عطقيف «قوسلا ىلإ اولصي نأ لبق مهنم يرتشيو «نابكرلا ىقلتي مث «هنم بيرق ىلإ
 ." 47/4 نيحلاصلا ضاير حرش . . .نابكرلا نبغيو دلبلا لهأ ىلع

 «هؤارطإو ءيشلا حدم وه :ليقو طق يف حبل ةعلطلا نكت. يف ةدانزلا وه :شجنلا (۲)

 .7517 /4 مهفملا :رظنا .نمثلا يف ديزيل هحدمب يرتشملا رعي شجانلاف

 . اهنع مالسإلا ىهن يتلا ةينانألا نم اذهو ءاهريغ مرحتو اهدحول اهجوز نم ريخلاب زوفتل (©)

 نظيف مظعيو ربكي ىتح مايأ ةثالث وأ ن نيموي ةدمل عرضلا يف نبللا عمج وه :ةيرصتلا (54)

 ۳٠۹/٤. مهفملا :رظنا .نبللا ةرثكل كلذ نأ يرتشملا



500 
 ههوجو ريغ يف لاملا ةعاضإ نع يهنلا باب 805

 اهيف عرشلا نذأ يتلا

 ْمُكَل ىَضْرَي ىلاعت هللا ّنإ» : كك هللا لوسر لاق :لاق هبط ةريره يبا نع ١
 اوُمِصَتْعَت ْنَأَو ءًائيَس وپ اوُكِرْشُت الو ودعت نأ ْمُكَل ىَصَْيَك : ناك ْمُكَل هریو االت
 .«لاملا ٌةَعاَصإو ءِلاَوُسلا َةرْثكَو َلاَكَو ليق :ْمُكَل ُهَرْكيَو ءاوُقرَقَت الو ًاعبِجج هللا لب
 ع د مدقتو ءملسم هاور

 ىلإ تاك يف يف َةَبْعُش ُنْب ٌةَريِغَملا َىَلَع ىَلْمُأ :لاق «ةريغملا بتاك دارو نعو 5
3 

 ال هدو هل ا : بونم الص لک ريد يف لومي ناگ ي يتلا نأ : هڪ َةَيِواَعُم
 اَمِل َعْناَم ال ّمُهّنلا ٌريِدَت ِءْيَش لَك ىَلَع ّوُهَو نعل هلو كلا هَل كن كير

 ىّهْني نا هنأ هْيَلِإ َبَتَكَو ؛َدَجلا َكْنِم دخلا ا عَن الو ءّتْعَنَم اَمِل َيِطْعُم الو .تْيطْعأ
 ِدأَوَو ءِتاَهَّمألا ٍقوَمُع ْنَع ىَهْنَي َناَكَو ءِلاَّوُّسلا ِةَرْثَكَو ءِلاَملا َةَعاَضِإَو ءَلاَقَو ليِق ْنَع م چ و هر 5-5 هاو

 . هحرش قبسو «هیلع قفتم . ِتاَهَو عنمو ءِتاَنَبلا

 هوحنو حالسب ملسم ىلإ ةراشالا نع يهنلا باب هال

 ًالولسم فيسلا يطاعت نع يهنلاو .ًاحزام وأ ًاداج ناك ءاوس

 هيخ هيِخأ ىَلِإ ْمُكَدَحَأ ٌرِشْي الد : لاق هي هللا لوسر نع هذ ةريره يبأ نع ١1787

 .هيلع قفتم .هِراَّنلا َنِم ِةَرْفُح يف عقبك ودي يف عني َناَطْيّشلا َّلَعَل يِرْدَي ال هت «حالُسلاب

 نق قَديِيَحِب ٍهيِخَأ ىَلِإ َراَسأ ْنَم» : مساقلا وبأ لاق :لاق ملسمل ةياور نو
 هر ك وور

 . تاو هيبأل هاَحأ ناگ ْنِإَو ‹ عزن یتح هنعلت ةكِزالَملا

 .(۱۰) )۱۷۱١( ۱۳۰/۰ ملسم :هجرخأ _ 1

 )١515(. ثيدحلا رظنا- ۲

 .(14/8)01511)1715و(3)01517)1785* /۸ ملسمو «(57)9/077 /9 يراخبلا : هجرخأ _ ۳

 و ةريغملا نع )۳٤١( مقر ثيدحلا رظنا )١(

 .هلبق ثيدحلا رظنا (۲)

 كلذكو «هب هيمري نأ ديري هّنأك كلذ هبشأ ام وأ رجح وأ ةديدح وأ حالسب دحأ ىلإ ريشي ال (۳)

 نأ كلو ءسلاج وأ قاز نسخت بنت عرس ةرايسلاب يت ىتأي ءءاهفسلا ضعب هلعفي ام

 ناكأ ءاوس اهلعفي نأ ناسنإلا ىهني كالهلا بابسأ عيمج ن الا «ناسنإب بلكلا يرغي

 ۳٤۹/٤. نيحلاصلا ضاير حرش . . .ًالزاه مأ ا اداج



 اَهْنَع يهنَملا روُمألا باتك -۷

 عم ةمجعملا نيغلابو «يازلا رسك عم ةلمهملا نيعلاب طبَض ؛عْزْنَي» :ِك هلوق
 .دِسْفُيَو يِمْرَي ًاضيأ ةمجعملابو ءيِمْرَي ةلمهملاب ُهاَعَمَو ءٌبراَقَتُم امهانعمو ءاهحتف
 .ُداَسَفلاَو ٌنْعّطلا :عْرَنلا لصأَو

 اورا لم لكلا ا نأ هلك اهلا كوس ی ا رباع نحو الدف
 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ

 ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا ةهارك باب ۸

 ةبوتكملا يلصي ىتح رذعل الإ

 نداق ءِدِجْسَملا يف هذ ةريره يبأ عَم ًادوُعُف انُك :لاق ءءاَنْعَّشلا يبأ نع 8٠
 58 سس د 06 راس ر ر يل و وار و5 < o o„ ت چ و

 نم جرح ىتح هرصب ٌةريرشه وب هَعَبنْأَف ءيِشِمَي ٍدجسملا َنِم لجر ماقف «نذّؤملا

 .ملسم هاور .ِلك مساقلا ابأ ىَصَع ْدَقَق اذه اّمأ :ةريره وبأ لاقف ءِدِجْسَملا

 رذع ريفل ناحيرلا در ةهارك باب ۹
 7 هم هاما <. o تلک 5 5 0 1

 ءَناَحْيَر ِهْيَلَع ضرع ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هن ةريره يبأ نع 2. 5

 سم وت < 2

 . ملسم هاور .«حيّرلا ٌبّيط «لمخملا فيفَح هنإق قدري الف

 .يراخبلا هاور . بيلا دري ال ناك ةي تلا نأ : هيل كلام نب سنأ نعو _ ۷

 ةدسفم هيلع فيخ نمل هجولا يف حدملا ةهارك باب ٠”

 هقح يف كلذ ّنِمأ نمل هزاوجو «هوحنو باجعإ نم

 و ا و۶ ور اسس و ر ا نک 03

 . هيلع قفتم .«لُجألا َرْهظ  ْمَتْعَطَت وأ  ْمتكْلْهأ» :ٌلاقف «ةَحّدِملا ىف هيرطيو
 5 قمم ا ص يف ةير

 .حْدَملا يف ٌةَمَلاَبُملا : «ءاَرطإل اود

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو ء(۲۱۹۳) يذمرتلاو «(35584) دواد وبأ :هجرخأ - 14

 .(508) (106) ١١4/7 ملسم :هجرخأ _ 6

  _- 1ملسم :هجرخأ ٤۸/۷ )۲۲٣۳( )۲۰(.

 )۲٥۸۲(. ۲۰۵ /۳ يراخبلا :هجرخأ - ۷

 )٩۷(. (۳۰۰۱) ۲۲۸/۸ ملسمو ء(1۳٦۲۹) ۲۳۱/۳ يراخبلا :هجرخأ 2 ۸

 )١( ةياهنلا .مومشملا عاونأ نم حيرلا بيط تبن لك وه ٠۲۸۸/۲



 و
 ريح لجر ِهْيَلَع ىَنْنأَك ايک ئبنلا دنع َركُذ ًالجر نأ : هو ةركب يبأ نعو - 4

 ًاحِواَم ْمُكُدَحَأ ناگ ْنإ» :ًاراَرم ُهّلوُقَي 'َكِبِحاَص َقْنُم ٌتْعطَق !َكَحْيَو» :ِلي ّيبنلا لاقف

 ىَلَع ىَكَرُي الو هللا ُهْبيِسَحَو َكِلَذَك هنا ىَرَي ناگ ْنِإ اَذَكَو اَذك ٌبيخأ :ُلَقَيْلَك َةَلاَحَم ال

 .هيلع قفتم .؛ٌدَحَأ هللا

 َنامْتُع ُحَدْمَي َلَعَج ًالُجَر نأ : هن ٍداَدّْقِملا نع «ثراحلا نب مامه نعو - ٠١
 هَل لاقف ."'"ءاَبْصَحلا ِوِهجَو يف وثحَي َلَعَجَف :ْيَتَبْكَر ىَلَع اَنَجَف «ُداَدْنِملا َدَِعَف هيض

 يِف اوُنُحاَك َنيِحاَّدَملا مثير اَذإ» :لاق ةي هللا لوسر َّنِإ :لاقف ؟َكُنأَّش اَم :ُناَمْثُع

 .ملسم هاور .(َباَرَثلا مِهِهوجُو

 .ةحيحص ةريثك ثيداحأ ةحابإلا يف ءاجو «يهّنلا يف ثيداحألا وذهف

 لامك ُهَدْنِع ٌحوُدْمَملا ناك ْنِإ :َلاَقُي نأ ثيداحألا نيب عْمَجلا قيرطو :ءاملعلا لاق
 ەر رے ل د همر

 زا رت ا م 02 o1 و هس 7 ۳۹ ر وو ا ا ل ا ۾
 تعلت الو ‹كلذب رتغَي الو ‹ نيتي ال ثْيحب ةَماَت ةفرعمو ‹ سفن ةضايرو ‹ نيقيو ناميإ
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 عوهر ر م 5 ۰ o r OR د مضت تك وشم وكس هع رج e وو
 هحدم هرک .رومألا هذه ْنِم ةيش ويلَع فيِخ نإو «وورکم الو مارب سيلف «هسقن وب

 It 9 7 34 2 2 . 2 r 2 1 م .٠
 . كلذ ىف ةفلتخملا ثيداحألا َلّزَتَت ليصفتلا اذه ىلَعَو «ةديدش ةهارك ههجو ىف

 َنِم يأ “مهني َنوُكَت نأ وُجْرأ» : هڪ ركب يبأل كب هلو ٍةَحاَبإلا يف َءاَج امير
 .اًهِلوَُدِل ِةنَجلا باوُبأ عيِمَج ْنِم َنوَعْدُي َنيِذلا

 .ءاليخ مهرزا هور وغ َنولبْسُي َنيِذْلا َنِم تسل يأ : مهني َتْسَل»١ :رخآلا ِثيِدَحلا يِفَو 2 2 سس همم < هوو سمس هَ 3 - هم

E Mimعر  rAdكج َرْيَغ اف َكَلَس الإ ًاجَف اكِلاَس َناطْيَّصلا آر اَم» : نيو َرَمْل كي لاقَو 2 2 ا ب ر 3 “ . 

 .(16) (۳۰۰۰) ۲۲۷/۸ ملسمو )1۰٦۱(« ۲۲/۸ يراخبلا :هجرخأ - 8

 .(19) (۳۰۰۲) ۲۲۸/۸ ملسم :هجرخأ _ ۰

 .ةريغصلا ىصحلا ىنعي )١(

 .(1815) ثيدحلا رظنا (5)
 ش .(۷۹۱) ثيدحلا رظنا (۳)
 نب دعس ثيدح نم «(۲۲) (9747) ۱۱٤/۷ ملسمو :(7794) 197/5 يراخبلا :هجرخأ (5)

 . صاقو يبأ



 ل ا ا لا لالا ااا ا ل و سس للا اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 باتك يف اًهِفاَرظَأ ْنِم ةلمج ٌتركذ دقو «ٌةريثك ةحابإلا يف ٌثيداحألاو

 , "7«راكذألا»

 ءابولا اهيف عقو دلب نم جورخلا ةهارك باب ١

ERA 

 ۸ :ءاسبندا) یکم جيب ىف مک ؤو تولا مککرذپ اووکک امتی :ىلاعت هللا لاق
 ]140 900 ل کیدا أولت الو# :ىلاعت لاقو

 اذإ ىَّنَح ماَّشلا ىلإ جرخ هَ باطخلا نب ّرمع َّنأ :اؤَو سابع نبا نعو - 1⁄4۱

 ا r هباحضأو حاّرجلا نب َةَدْيبُع ا داَنْجَألا ءاَرَمَأ ُهَيَِل "”عْزَسِب ناگ

 هتْرَعَدَف َنيِلوَألا َنيِرِجاَهُملا يل عفا : ري ل لاف : سابع نبا لاق . ماشا َعَقَو

 0 :ْمُهَضْعَب َلاَقَف ءاوُقَلَتْحاَك «ماشلاب َمَكَو ْدَق ءاَبَولا نأ ْمُهَرَبْحَأَ مُحَراَشتْساَ

 هللا ٍلوُسر ٌُباَحْضَأو سانا ُةيِقَب َكَعَم :مهضعتب َلاَقَو ET رمال

 يِ ّعْدا :َلاق مئ . يْنَع اوُعِفَتْرا :لاقف .ءاَّولا اَذَه ىَلَع ْمُهَم ُْهَمِدَقَت نأ ىَرَن الو هلل

 ‹مهِفالِتخاک اوُهَلَتْخاَو نيرجاهملا لم وكلت ا ؛ ْمُهَتْوَعَدَف َراَصْنألا

 ةَرِجاَهُم نه ٍشيرُف َةُحَيْشَم نِ اًنُهاه ناگ ْنَم يل عنا :َلاَق من . يّنَع اوُعِفَتْزا :لاقف

 اَلَو ءِساّئلاب َعِجْرَت نأ ىَرَت :اوُناَقَك ءنالُجَر ْمُهْنِم ِهّْيَلَع ْفِلَتْحَي ْمَلَف ْمُهَتْوَعَدَ ل

 اوُحيْصَأَك رهط ىَلَع ٌحبَصُم يّنإ : سالا يف هيض ُرَمُع ىَداَنَق ءءابرلا اَذَه ىَلَع ْمُهَمِدُقَت

 َكَرْيَغ ول : بط ٌرمُع لاقف ؟هللا ٍرَدَق ْنِم ًارارفأ :هبَذ حارجلا نب ةديبع وبأ لاقف ءويلع

 َتْيَأَرأ هللا ردق ىلإ هلا ر نع ربا مَعَ  هقالخ هركي ٌرَمُْع َناَكَو  !ًةَديِبع ابأ اي اَهَلاَق

 نإ سلا TB و و ِناَتَوْدُع هل ًايِداَو ْتَطَبَهَف «ٌليإ كَل ناگ و

 َءاَجَق :َلاَق ؟هللا ِرَدَقِب اَهَتْيَعَر َةَبْدَجلا َتْيَعَر ْنِإَو وللا ٍرَدَقِب اَهَتْيَعَر ةّبضخلا َتْيَعَر

 اَذَه نم يِدْنِع نإ :لاقف ءوِيَجاح ضْعَب يف ًابّيَكَتُم َناَكَو ‹ لو يفوَع نب نمحّرلا دبع

  0١يراخبلا :هجرخأ ١78/7 )٥۷۲۹(« ملسمو ۲۹/۷ )۲۲۱۹( )٩۹۸(.

 .۴۷۸ :حدملا باب رظنا (1)
 نيب ماشلا رخآو زاجحلا لوأ يهو «ةلمهم ةياور يفو ةمجعم نيغ مث هيناث نوكسو هلوأ حتفب (۲)



 مسمسس 0000 م یا ات
 َمَكَو ادو 0 م اذ :ٌلوقي لكك هللا لوسر ٌتْعِمَس ءًاملع 00

 قفتم ٠ .َفَرَصناو هل ٌرمع ىَلاَعَت هللا دمحف هني ًارارف اوُجُرْخَت اَلَ اِ ْمُنَأَو ٍضْرأِي

e 

 يڍاولا باج : «ةودعلا»و

 © نوُعاَشلا ُمُثْمِمَس اذِإ» :َلاَق فاي ّيبنلا نع هلو ديز نب ةماسأ نعو- 4۲
 ر م 595 اوُجُرْخَت ال ءاَهيِف ْمُتْنأو ءضأي َعَكَو اًدإَو ءاَموُلُخْدَت دل « ٍضْرَأ

 رحسلا ميرحت يف ظيلغتلا باب ۲

 «َرمتِلا الآ وب ادرك تبا لَو سيس ٌرَتَك امو : ىَلاَعَت هللا ا
 ۲ :ةّرسقبلا]

 .«ِتاًمِبوُمْلا َعْبّسلا اوُبْيَتْجا» :َلاَق ال بتلا نع بط ةريره يبا نعو - ۴٣
 رح يتلا ِسْفَنلا لَكَ ءُرْخَسلاَو للاب ُكْرّشلا» :َلاَك ؟َّنُم اَمَو ءوللا لوسر اي :اولاق
 فذ ؛ٍفْحّولا َمْوَي يّلَوَّتلاَو ءٍميِقَيلا ل لام لاو ءاَ'رلا لكأو ,ٌقَحلاب الإ هللا

 .ِهْيَلَع قفتم .«ِتالكِفاَعلا ِتاَِمْؤُملا ٍتاَئَّصْحَملا

 رافكلا دالب ىلإ فحصملاب ةرفاسملا نع يهنلا باب "7

 قدعلا يديأب هعوقو فيخ اذ
 ضرأ ىلإ نآرُفلاب َرئاَسم نأ لكي لا لوسر یھت :لا ءا رمع نبا نع - 4

 . هْيَلَع قفتم .ودحلا

 .(47) (۲۲۱۸) ۲۹/۷ ملسمو (۳) ۲۱۲/٤ يراخبلا :هجرخأ - ۲

 54/١ )89( )١56(. ملسمو (7) ٠١/٤ يراخبلا : هجرخأ - 377

 .(4۲) (1859) ١/5" ملسمو .(۹۰) 58/5 يراخبلا :هجرخأ 15

 بيصت ندبلا يف تاحرقت نع ةرابع هلو ءابولا نم صاخ عون هَّنِإ :ملعلا لهأ ضعب لاق )١(
 بيصي نطبلا يف زخو نوعاطلا ن : لیقو ءهيلع يضقن ىتح ليسلا نايرج يرجتو ناسنإلا
 ءاهريغو اريلوكلاك «ةعرسب رشتني ماع ءابو لكل مسا نوعاطلا نإ :ليقو «توميف ناسنإلا

 2 ٠٠٠١ /5 نيحلاصلا ضاير حرش يف نيميثع نبا خيشلا هلاق .برقأ اذهو



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 ج ا

 ةضفلا ءانإو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب ٤

 لامعتسالا هوجو نئاسو هراهظلاو برشلاو:لكألا يف

 قَّضِفلا ِةَيِنآ يف ُبَرْشَي يِذَّلا» :َلاَ لكي هللا َلوُسَر نأ :ا ةملس أ نع 1

 .ْيَلَع قفتم «متهَج رات هيظَب يف '"”ٌرجْرَجُي ام
 .ِبَمَّذلاو ٍةّضِفلا يآ يف ُبَرَْي ْوَآ لكي يِذَّنلا َّنإ» كسل اور ىو

 لا ءحاَبيدلاَو ءريرحلا نع اناهن لكي ىبنلا َّنِإ :َلاَق هن َةَيَّدُح نعو 5

 . ِهْيَلَع قفتم . رجلا يف ْمُكَل َيِهَو ءاّيْنُدلا يف مه َّنُه» :لاقو َقَّضِفلاَو بَهَذلا ِةنآ يف

 اوُسِبْلَت ال١ : ُلوقي لكي هللا لوسر ٌتْعِمَس : هنفي ههو يُ نع نيحيحصلا يف ةياور يفو

 . اهِناَحِص يف الكان الو ٍةَِّفلاَو ٍبَهَّذلا ةبنآ يف اوُبَرْشَت اكو «جاَيدلا الو ريرحلا

 نم رمت دنع هڪ كلام نب سنأ َعَم تنك :َلاَق «نيريِس نب سنأ نعو 92 ۷

 اوف لوح :ُهَل َليِقك لأي ْمَلك ضف ْنِم ِءاِإ ىَلَع "”جّدوُناَب ء َءيِجَف ؛سوُجَملا
 وك ےک

 .نسح دانسإب يقهيبلا هاور .ُهلكأَك هب ءيِجَو جناح ْنِم ِءنإ ىَلَع

 لا : .«جنلخلا

 ًارضعزم ًابوث لجرلا سبل ميرحت باب ٥

 .ِْيَلَع قفتم . لجرلا ”رَمْعَرَتي نأ هلي بلا ىت :َلاَك هله سنأ نع - 4

 .(۷۷۷) ثيدحلا رظنا 9 6

 )٤( (۲۰۹۷) 195/5 ملسمو .(0717)و (0175) 6-1١55 /۷ يراخبلا :هجرخأ 5

 )۷۷١(. ثيدحلا رظناو «(0)و

 78/١. ىقهيبلا :هجرخأ 1

 .(۷۷) (۲۱۰۱) 190 /5 ملسمو :(0847) ۱۹۷ /۷ يراخبلا :هجرخأ - ۸

 ران نم ىقسي هللاب ذايعلاو «لجرلا اذهف «قلحلا يف ىرج اذإ ءاملا توص يه :ةرجرجلا )١(

 نبا خيشلا هلاق .ايندلا يف رجرج امك هنطب يف توصلا رجرجي ىتح «ةيفاعلا هللا لأسن منهج

 . ۳٠٦/٤ نيحلاصلا ضاير حرش يف نيميثع '

 .ىولحلا نم عون (۲)
 ٠١/۲. ناسللا .عاصقلا نم نوكي ام مظعأ :ةنفجلا (۳)

 .نارفعزلاب هدسج وأ هبايث لجرلا غبصي نأ وهو )٤(



 ا
 ِنْيبْوَ ّيَلَع ايک للا ىأر :َلاَك ءان صاعلا نب ورمع نب وللا دبع نعو - 8

olo 2اًمهقرخأ لب» : لاق ؟اًمُهلِسْغَأ :ٌتلق “؟اذهب كرما كمأ» :َلاَقَف ‹« نی رفصعم 5 5 هس 0000 رو 9 5 س 29ر 8 ا ». 
A a ملسم هاور .هاَهْسَبْلَت دل ٍراَمُكلا باث ْنِم اَذَه نإ» :َلاَقَ ‹ةياور ىفو 2 نا ذياب د ٤. 

 ليللا ىَلِإ موي تمص نع يهنلا باب "5
 الو ماليا َدْعَب مني الد : هلي شا ٍلوُسَر ْنَع ٌتظِفَح :َلاَق هلو يلع نع ٠

 وع ا 5 ما ر 4
 .نسح دانسإب دواد وبأ هاور .«لّيللا ىلإ موي َتاَّمص 31

 ا تاشلا ةكجاجلا كشن نم ناك :تيدحلا اذه ريسفت ت يف 2"”ُنِباَطَحلا لاق
 2 3 5 0 و + 2 4 0 ۰

MÎ a e 5ْنِم ٍةَأرْما ىَلَع هو قيّدَّصلا ركب وبأ لحد :لاق «مزاح يبأ نب سيق نعو ١ ا وا 1م مط تر 7>  

 ٌةتوصم ْتّحَح : اولاقف ؟ُملكتت ال ال ام :َلاَقَف . ملك ال اَمآَرَك ببر : اهل َلاَقِي سمح ا > o ع 5 rE اک و ےس .a م و 2 نى مد عم
 . يراخبلا هاور .ْتَمّلَكَتت ءةيلِهاَجلا لَمَع ْنِم اَذَه «لجَي ال اَذَه َنِإَف ءيِوْلُكَت : اهل لاقف

 ناسنالا باستنا ميرحت باب “۷

 هيلاوَم ريغ ىلإ هيّنوَتَو هيبأ ريغ ىَلِإ
 هيبأ ريغ ىلإ ىَعدا ِنَم» : لاق ال ّىبنلا نأ : هو صاقو ا نب دعس نع - ام. ؟

 . هيلع قمتم . ؟مارخ هب لاف ءهيبأ ريغ هنأ ملعي وهو ا 7 2 هلَع ٌةَبَحلاف إّ وکو مكوه رو

 .(۲۸)و (۲۷) (۲۰۷۷) ١55/5 ملسم :هجرخأ 4
 .(۲۸۷۳) دواد وبأ :هجرخأ _ ۹

 ١ ه7 /ه يراخبلا :هجرخأ )۳۸۳٤(.
 )١1١6(. (5) هال/١ ملسمو ,510/55(2) ١954 /8 يراخبلا :هجرخأ - ۲

 اذه نأ هانعم «؟اذهب كترمأ كمأ» :هلكك هلوق» :155/17 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق )١(
 هرجزل ظيلغتو ةبوقع وه :ليقف امهقارحإب رمألا امأو نهقالخأو نهيزو ءاسنلا سابل نم

 .«لعفلا اذه لثم نع هريغ رجزو
 8١/4. ننسلا ملاعم :رظنا (۲)

 لحي الو «كلذ هبشأ امو . . .هيبأ دج «هدج هيبأ :هلهأ ىلإ بستني نأ هيلع بجي ناسنإلا (9)
 «ةينالفلا ةليبقلا نم هوبأ ناك اذإ :ًالثمف «هيبأب سيل هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ بستني نأ هل
 ؛ يسن نلعأ ةا ةليبق ىلإ ىمعتاف «ىرخألا ةليبقلا نع صقن اهيف ةليبقلا هذه نأ ىأرو



 اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷
 ا ا < ا وو ا سس قل

 َْمَُك ْمُكْئاَبآ ْنَع اوُبْهْرَت الد :َلاَق كَم يبنلا نع فط ةريره يبا نعو 2-6 ۳

 هيلع قفتم .ارْفُك وه «هيبأ ْنَع َبِغَر

 ذه یف از 0 اتتع اَم او ال !لوفع همت

 8 َلاَق :اًهيِفَو ءتاحاّرجلا َنِم ُءاَيْشَأَو للا لا هه
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 ًائيخُم قو دخ اًهيِف ٌتدخأ ْنَمَف ءِرْوَت ىلإ يَ با رع ب ةتيدملا» : ل و هللا

 ل َنيِعَمْجَأ ٍساّنلاَو ٍةَكِئاَكَملاَو و هللا ةَنْعل ِهْيَلَعَف 100

 ةكئالَملاَر TEH هْيَلَعَ ٠ ا ر مخ : نَمَك مان اهب ىَعْسَي ٌةَدِحاَو يللا د ةَ

 ا ىَعَّدا نَمَو .ًالُدَع الو 0 ةماَيِقلا موي ُهْنِ هللا لبي ال ءَنيِعَمْجَأ ساتلاو

 هن هللا لبق ال ؛َنيِعَمْجَأ ٍساَّنلاَو ٍةَكِئالَملاَو و ا هَل دلع «ويلاوم ربك یل یکتا وأ

 .ِهْيَلَع قفتم .ًالُْذَع الو ًافْرَص ٍةَماَيِقلا موي
 رع

 :2ٌفْرََصلاَو» .ُهَدْهَع ضقت :«ةَرَفْخأو» .ُمُهُتَناَمْأَو ْمُهُدْهَع :يأ َنيِمِلْسُملا ٌةَمْذ»

 .ُءاَدِفلا :1ُلْدَعلاَو» . ةكيحلا :َليِقَو ٌةَبوَتلا
24 

 یَا ٍلُجَر ْنِم َسْيَل» :لوقي كي هللا َلوُسَر حمس هّنأ : هڪ رد يبأ نعو 6

 ني عقم ايو هاك تتلف ل ام ىَعٌدا ِنَمَو َرََك الإ ُهُمَلْعَي َوُهَو و هيب ریل

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ١95/8 )1۷٦۸(« ملسمو ٥۷/۱ )57( )۱۱۳(.

  _ ‰4يراخبلا :هجرخأ ۳/۱۸۷۰( ۲٦(« ملسمو ١١9/5 )۱۳۷۰( )٤٩۷(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۳۰۰۸( 7١9/54(« ملسمو ٥۷/۱ )51( )۱۱۲(.

 هللا ةنعل هيلع ءنوعلم هللاب ذايعلاو اذه نإف «هتليبق بيع هسفن نع ليزي نأ لجأل =

 ضاير حرش . ًالدع الو ًافرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 17١/4”7. نيحلاصلا

 يضر يلع نم حيرصت اذه» : ٠١٠/١ ملسم حيحص حرش يف ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق (۱)

 هللا يضر ًايلع نإ :مهلوق نم هنوعرتخيو ‹ةعيشلاو ةضفارلا همعزت ام لاطبإب هنع ىلاعت هللا

 ةعيرشلا زونكو نيدلا دعاوقو ملعلا رارسأ نم ةريثك رومأب ةي يبنلا هيلإ ىصوأ هنع ىلاعت

 «ةدساف تاعارتخاو ةلطاب ىواعد هذهو «مهريغ هيلع علطي مل امب تيبلا لهأ صخ كي هنأو

 .«اذه هي يلع لوق اهلاطبإ يف يفكيو اهل لصأ ال



 نيحلاصلا ضاير

 َكِلَذَك َسْيَلَو شا وُدَع :لا وأ ءرْفُكلاِب ًالُجَر اَ ْنَمَو ِءِراَنلا
 .ملسم ةياور ظفل اذهو هيلع

 باكترا نم ريذحتلا باب “۸

 هنع هيي هلوسر وأ نو هللا ىهن ام

 باد مب وأ ةف مي نأ ورا نع ولاي َنبِدَلا رديف :ىلاعت هللا لاق

 : یلاعت لاقو ©[. :ناّرمِع لآ] هشت هلا مرز : ىلاعت لاقو 2+ :رركلا] 4يا
 ئَرشلا َدَمَل اإ كير دَحَأ كلكف :ىلاعت لاقو ۰۲٠۲ :جوُرُبلا 4«( ُديِدَتَل كير شطب نل
 ۰.۲ :.رمر 409 ٌديِدَس يآ دن ل وع ر

 لا ةَرْيَغَو راعي ىَلاَعَت هللا َّنإ» : لاق اب ّيبنلا َّنأ : هل ةريره يبأ نعو - ٠١
 . هيلع قفتم . يلح هللا مرح اَم ُءْرَملا يت نا

 هنع ًايهنم بكترا نم هلعفيو هلوقي ام باب ۹
 لاقو «م+ :كضنر € أب دس عزت ِنطِيّشلا نم كري او : ىلاعت هللا لاق

 (@ ریش مخ ا اک نیلا نع ثبتع مهتم ا اقا لأ کال : ىلاعت
 هَل اورگد شا اوملظ وأ ةف اولمف اإ یارو :ىلاعت لاقو ۲٠١[« :فاّرعألا]

 تركني مشو أولم ام لع اوري ملو هلآ الإ ولأ فَي نمو مهيد أورتغتسا

 توُبمْؤَمْل 6 ی هلأ َلِإ ارونو : ىلاعت لاقو ٠۳۰-۰٠۳ :ناّرمِع لآ] 4O يملأ

 .[م1 :روُشلا] « تخلف لَ

 ٍتاّللاب : ِهِفلَح يف َلاَقَق فَلَح ْنَم» :لاق يب ّيبنلا نع « لَو ةريره يبأ نعو - ۷
 . هيلع قفتم . ؛ْقَّدَصَتِلَك رياك َلاَعَت : ِهِبِحاَصِل لاَ ْنَمَو ها الإ لإ ال : َلَقيْلَف ى ّعلاَو 0 ر ê> - مو بره همس 8 ار 2ر 4

 )1٤(. ثيدحلا رظنا - 665

  _ ۷يراخبلا :هجرخأ ١75/5 )5850(« ملسمو ٩/۸۱ )۱٩٤۷( )0(.

 .هركذ لج هللا ريغب فلح لك لمشي اذهو (۲)



 حّلُملاو تاروُثنملا باتك -4
Ckكسا 1 ا ا اا ر 2  

 "!دهلّملاَو تازوُثنملا باتك -۸ ۲

 اهريغو ةعاسلا طارشأو لاجّدلا ثيداحأ باب ٠١

 ٍقاَدَغ تاد َلاَجَّدلا لكي هللا ُلوُسَر رد :لاق هلو ناعمس نب ساونلا نع 4

 :لاقف ءاتيف كلذ َفَرَع ويل اخر املك . لَنا َةَفئاَط يف ءان ىح رو هيف صفح

 تكتف تقف رو نق كيم ٌهاَدَعلا َلاَّجَّدلا َتْرَكَذ للا َلَوُسَر اي :اَنْلُق گنا اَم»

 اتاق «ْمُكيِف اَنأَو جرحي نإ < ْمَكْيَلَع يِنفَوْخَأ ٍلاَجَّدلا ُرْيَم» :لاقف للا ٍةَمِئاَط يِف هاتن

 لك ىَلَع يتفيلځ هللاو ديف ٌجيجح ٌوُرئاَف ؛ ف تو عرش ني ؛ْمكَتوُد ةجیچح

 ُهَكَرْذأ ْنَمَف ءنطَق ٍنِب ىّرُعلا ِدْبَعب ب ةيكشأ تاك. ا ا قلق تاش ُهَنِإ م

 َتاَعَف ءِقاَرلاَوٍماَّشلا بهل جراح هَ " ٍفْهَكلا ةَروُس َحِتاوَن ِهْيَلَ اًرْفيلَك ٠ گن

 ل و اَنْلُق ا وّتبئاف هللا دابِع اي «ًالامِش َتاَعَو ًانيِمَي

 : الق «مُكاياك ما ُرئاَسَو َقَمْمْجَك ميو ِرْهَشَك ٌموَيَو قس موي :ًامو نوعي
 مودك دل وكذا اد : : لاق ؟ِمَْي ُةاَلَص هيف ايف ةَ يذلا ميلا كلذك وفا َلوُسَر

 ؟ضْرألا يف ُهُحارْسِإ اَمَو ءوللا لوسر اي : اّ

 َنوُبيِجَتْسَيَو هب َنوُنِمْؤيَك مُهوُعْديَ «ٍمْوَقلا ىَلَع يتايک «خيرلا ُهْتَرَيْذَتْسا ِثْيَملاَك» :لاق

 َىرُذ ْتناَك ام لوطا ْمُهُتَحِراَس ْمِْيَلَع حور تبث ضْرألاَو روم ءاَمّسلا مايك ل

 .(۱۱۰) (۲۹۳۷) ۱۹۹/۸ ملسم :هجرخأ -4

  ERنيحلاصلا ضاير حرش . ا ا ٤/۳۷۹.

 .ثيبخ روعأ وهف ةيفاط ةبنع اهنأك اهب رصبي ال ينعي : : ةيفاط هنيع «قلخلا عمتجم ينعي : ططق (۲)

a eلوأ نم تايآ رشع ظفح نم» : لاق لكي ىبنلا َّنأ :  

 .«لاجدلا نم مصع < ‹فهكلا ةروس
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 سا ييجي يبس ل س

 فرضي ُهَلوَق ِهْبَلَع نودريف ءْمُهوُعْدَيَف ْمْوَقلا يتأَي a وز لنا

 : اَهَل لومي ٍةَبرَكلاِ ٌرُمَيَو .نيياونأ نب ءَ و ْمِهيِدْبأِب ّسْيَل َنيِلِح م َنوُحِبْصَيَف مهن
 برضه ًاباَبَش ًائِلَئْمُم ًالُجَر وُهْدَي م را بيراك ارون ةقبتتك كرون يجرحلا

 كشت 3 لنهو «ليقبك هوُعْدَي مث «ٍضَرَلا يمر ٍْيَتلْرِج همي ٍفِيَسلاِ
 ِءاَضْيَبلا ِةَراَتَملا َدْنِع ُلِزْنيَ .ه میرم نا عيسملا ىلا افا كعب ذإ كيذك امي

 رق ُهَسأَر ًاطاط 5 ِنْيَكَلَم ٍةَحْنْج ٍةحِنجَأ ىَلَع هيم ًاعِضاَو ِنْيَتدوُرْهَم َنْيَب ٌّقشَمو ّيَقْرَش
 ل ر ور

 هسفنو كام لإ وقت ِهَِقت َحيِر ُدِجَي رِفاگِل لج ال قلؤللاك ناَمُج ُهنِم َرِّدَحَت ُهَعَفَر اّذِإَو

 للك ىَسِيِع يتأَي م هلي ل ت ابي هك ِرذُي ىَّنَح ُهبلظَيَ ٠ ُهفْرَط يهّتْنَي ٌتيَح ىلإ يهني

 نييك جلا يف تاجر ديو موهوج نع عسلي هني هللا ُمُهَمَصَع دَ امو

 ٍدَحأل نادي ال يل ًاداّبِع ُتْجَرْخأ ْدَك يأ :هلكك ىسيِع ىلإ ىَلاَعَت هللا ىحْؤأ ذإ َكِلذَك َّوُه
 ا َجوُجاَمَو َجوجأَي E . رولا ىلإ يِداَبِع ُْرّرَحَف و

 و ب عورر < سل هس كودك <
 ُدَقل ْدََل :َنولوُقَيَف ْمُهَرِخآ َرْمَيَو ايف ام َنوُبَرْشيك رب ةَريحُب ىَلَع ْمُهلِئاوأ رمي «ن

 ٍروّنلا ُنمَأَر َنوُكَي ىّنَح ُهُباَحْصأو هلي ىَسِيِع للا يبت ٌرَصْحُيَو .ءام رم وهب ناگ
 راج ُهباَحضأو لكي ىَسِيِع هللا نبت ٌبَعْرَيَك مولا ُمُكِدَحأل راتید ةه ْنِم ًارَْخ ْمِحِدَحأل
 ِتْوَمَك ىَسْرَف َنوُحِبْصُيَف «ْمِهِباَكِ يف َفَمَنلا ُمِهْيَلَع ىَلاَعَت هللا لسی ءىَلاَعَت هللا ىلإ
 يف نود ال ؛ ضألا ىلإ اخ هب هباحضصأو یک ىَسيِع وللا يَ يفي مَ قَدِحاَو سفت
 رو ُهَباَحْصْأَو هلو ىسيِع هللا ين ٌبْعْرَيَف ْمُهنَتنَو مهمه رْبِش ٌعِضْوَم ٍضْر هنا ل o ورم ْمُهَمَهَر هال لإ 2 هكا
 IEEE اًنْعَأَك ًارْيَط ىَلاَعَت هللا لسی ءىَلاَعَت للا ىلإ

 هزي لع لا لفي والو قع ثني نم طك ل اقع الزي
 َنِم ُةَباَصِعلا لگا ٍذِئَمْوَيَك كرب يرو ٬كترَمَت يتبثأ :ضزألل ل اي مث قَقَلَرلاَك
 افلا يحتل ليإلا نِ ء ةحْفلا نإ ىّتَع ٍلّْرلا يف كرا ءاَهفَْب نولس قئاّمرلا
 َدِخَملا يفك متملا َنِم َةَحْفَللاَو ءِساّنلا َنِم ةلرَقلا يفك رقبلا َنِ َةَحَْللاَو ؛ سانا َّنِم
 ْمِهِطاَبَأ تحت ْمُهُذُحأَتَك ةبَيَط ًاحير ىَلاَعَت هللا َثَعَب ذإ َكِلَذَك ْمُه اَمَتْيَبَق ؛ٍساّنلا َنِم

 دصارم .اهبابب لاجدلا ميرم نبا ىسيع لتقي «نيطسلف يحاون نم «سدقملا تيب برق ةيرق 010
 . ٠١٠۲/۳ عالطالا



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -4
 تتش < < < ا ا

 ءرمحلا َجراَهَت اهيف َنوُجَراَهَتي سالا ٌراَرِش ىَقْبَيَو ؛ِمِلْسُم لگو نيو لك حور ُضِبْفَت

 .ملسم هاور .« ماكل قل تاك

 ةلمهملا نيعلاب «تاَع» :ُهلوقو . اُهي ًاقيرط يأ : (يقآرملاو ٍماّشلا نيب هَل لوف

 يلاعأ وهو ةمجعملا ا : «ىَرُلاَو» .داَسّملا دشا :ُتْيَعِلاَو ءةثلثملا ءاثلاو

 : نيل و . لحنا ٌروُكُذ :(ٌبيِساَعَيِلاَو» ري م

 ديرك هكر مف يأ ءباَّشّنلاب هلا ا ُفَّدَهلا :«ضَّرَعلاَو» ٬ِنْيَتَعطَق ي

 . عوبضملا ُبْوَّكلا : : يهو ,E ةلمهملا لادلاب ٌةَدوُرْهَملاَو» . ِفَدَهلا ىلإ باشنل

 َوَهَو 0 :(ىَسْرَفَو» .دود :؛ُفَمَئلاَو» .ةَقاَط ال يأ :«ِناَدَي الد 0

 ناكسإو يازلا مضب ُهَمْلُرلا :يوُرَو .فاقلابو ماللاو يازلا حتفب :؛ُةَقَلَّرلاهَو .ُليِتَقلا

 نبا :ءارلا رسكب «لِسْولاَو FEA : ا ةَباَصِعلاَو» .ةاريلا يهو ا

 «ُذِخَملاَو» :ةعامجلا :ةدودمم ةزمه اهدعبو ءافلا رسكب مالا نويل : (ةَحفّللاَو»

 .ةّلييَقلا َنوُد : ِساّنلا َّنِم

 ي

KE 

 ىلإ يراصنألا دوعسم يبأ عم تقلطنا :لاق ءٍِشاَرِح نب ّيِعبِر نعو - ۹
 يف كي للا ٍلوُسَر ْنِم َتْعِمَس ام يح :دوعسم وبأ هل لاقف هب هو ناميلا نب ةَميَدُح

 ٌراَتَق ٌءاَم سالا هاري يذلا امك ءراَتَو ءاَم هم ناو جرحي َلاَجَّدلا َّنِإ) :لاق ءٍلاََجَّدلا

 يف ْعَمَيْلَك منو ۀگرذا ْنَمَف .ٌّبْذَع ٌدِراَب ُءاَمَك ءًارات سالا هار يِذْلا ىر
 و 8 وک

 هنإف ءارات هاري يذلا
o 

 . هيلع قفتم E لق اَنَأَو :دوعسم وبأ لاقف ٌبّيط ٌبْذَع عام هن

 ورد

 جرخي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو - ١

 َنيِعَبْرَأ وأ ءارْهَش يمر وأ ًاموَي َنيِعَبْرَأ يرْذأ ال «َنيِعَبْرَأ ٌتُكْمَي يتم يف ُلاَجَّدلا

 َعْبَس سالا ثُم هیبت ُهُبلظَيك اک َمَيْرَم یبا یسیِع یّلاعت هلا تعبي ًاماَع

 ىَلَع ىَقْبَي ال اسلا لبق نِ را ًاحير د هللا لر َّمُن «ٌةواَدَع نينا َنيَب سيَ َنيِنِس

 ْمُكَدَحَأ نا ول ىَّلَح نصب ُهنَصَبَ الإ ٍناَميإ وأ ريح ْنِم ورد لاقي هبل يِف ٌدَحَأ ضْزَألا وجو

 ربا ةف يف سالا ار ىَْبَيف ُهَصِْفَت ىح هلع ةن «لَبَج ٍدِبَك يِف َلَكَد

 :ُلوقَيف ءْناطْيَشلا ْمُهَل لدم ًاركثم َنوركْنُي الو «ًافوُرْعَم َنوُقِرْعَي ا ,عاّبْسلا مالخأو

 هنضبق

 .(۱۰۷) (۲۹۳۲) ۱۹۵ /۸ ملسمو ٤/ ۲۰۵ )۳٤٥۰(« يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 )۱۱١(. (5950) ۲۰۱/۸ ملسم :هجرخأ _ ۰



 نسناس شاي
 مُنذ 1 كلذ ف ْمُهَو ءِناَنْوألا َ ةد اًبمب مرمي ؟اًنرمأت امف : نولو ؟نوبيِجَتْسَت الأ

 ْنَم ُلَّوأَو ءاتيل َمَقَرَو تيل ىَّعضأ كا اَلَق ءِروُصلا يف م قب م ْمُهْشيَع ٌنَسَح
HOEل را لاي لوح سالا ٌقَعْصُيو ُقَعْصيَف ِهِلِبإ ض : 

 ا ىَرخُأ هيف هيف حفني مَ ءسال ER 2:5 لظلا وأ للا کک هللا لز
 هو

 4 مث َنوُلوُؤْسَم مهنا مم ْمُموُفتَ مكبر ىلإ ّمَلَه 2 اَهُيَأ اي :لاقُي مث د 0َنوُرظْنَي ايق ْمُه
 ا ٍةَئِمَعْسَي لأ لَك ْنِم :ُلاَقِيَف ؟مك ْنِم .اَقي راا شب اورا :ُلاَقُي
 . ملسم هاور .قاس نع تي موب كلو ابي دولا لج موب كَ

 دے ر وهم
 . ىرْخألا ُهَتَحْفَص فريو ِهِقنُع َةَحْفَص مر هاتعمو : N 7 :(ُتيَللا» 0 د و ن ۹

 ُلاَجّدلا هٌوطْيَس الإ کب نم سی : ال هللا لوسر لاق :لاق هلو سنأ نعو 0١
 ي و رے

o7 o2اًمْهَسْرْحَت َنيَفاَص ٌةَكِئاَلَملا ِهْيَلَع الإ اَمِهِباَقْنأ ْنِم ٌبْقَت َسْيَلَو ؛ةتيِدَملاَو ةكم الإ هر -  
 هاور .؛َقِفاَتُمَو رفاك لك اًهْنِم هللا حِرْخي ِتاَمَجَر ت دملا فج ف 0 كلا

 “اهب ٍدوُهَي ْنِم َلاَجَّدلا عني : لاق لك هللا َلوُسر َّنأ : طو هنعو 2 ۲

 هاور Ts ا

 e ا ا

 نيب ام :ُل وقي لي هللا لوسر تعمس : لاق SS 815 م 6س

 ر ٍةَعاّسلا مايق ىلإ مد يلح

  0١ملسم :هجرخأ ۲۰۹/۸ )۲۹٤۳( )۱۲۳(.

  - ۲ملسم :هجرخأ ۸/ ۲۰۷ )۲۹٤٤( )۱۲٤(.

  _ ۴۳ملسم :هجرخأ ۸/ ۲۰۷ )5946( )١56(.

  15ملسم :هجرخأ ۲۰۷/۸ )5945( )۱۲۷(.

 )١( ةياهنلا .هحلصيو هنيطي يأ : طولي 7177/4 .

 /؟ ةياهنلا .رجشلا ضعب الإ تبنت داكت الو ةحولملا اهولعت يتلا ضرألا يه (؟) ۳۳۴۳ .
  (۳).ناريإ ندم نم ةفورعم يهو



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -4

 ُهَجوَتيِف لاخلا حري: لاق ديك ئبنلا نع « هو ب يردخلا ٍديعس ىبأ نعو _ 6

1 2 
 ٌدِمْعَت َنْيأ ىلإ :ُهَّل َنولوُقيَف .لاَجّدلا ُحِلاَسَم :ُحِلاَسَملا هالتك دوما َنِم لج هَل

 !ًءاَمَح ابر اَم :لوُقيك ؟اَنْبرب ُنِمْؤُت اَمَوأ :ُهَل َنوُلوُقََك . َجَرَح يِذَّلا اده ىلإ دوعا :ُلوُعي

 هنود ًادحأ اوُلُجْمَت نأ | ميم مات ذ سلا : ِضْعَبِل ْمُهُضْعَب ُلوُقيَك .ُهوُلُثفا :َنوُلوُقَيَ

 َرْكَذ يذلا لاَجّدلا اده َّنإ سانا اهب اي :لاق مومل هار ا دَ ءٍلاَجَّدلا ىلإ هب َنوُقِلطْنَيَ

 هنطبو ُهَرْهظ ٌعَسوُيَف .. هوجو هوُذُح : لوقف هك ؛ حبشي هب ٌلاَجَّدلا ٌرْمأَيَك ؛ هللا ٌلوُسَر

 ر هوي رمي !ُتاَذكلا يملا ك َتْنَأ :ُلوُقَيف ؟يب ُنِمْؤُت اَمَوَأ :ٌُلوُقيَك ءًابْرَض

 ْمَق هَل لومي مث ٍنيَتَعظِقل | َنْيَب ٌلاَجَّدلا ي 0 ا َقٌرَفَي ىَّنَح ِهِقرْفَم ْنِم
 لاه هر يو وم مدع مري م اش رو

 اي :لوقي مث اريج الإ كيف ثا ام : لوي ؟يب ُنِمْؤُنَأ : هل لوق مث . امِئاَق يِوَتْسَيَف
 هم و 2ھ روو 0 و 5 و 2

 نيب ام هللا لَعْجَيَك هَحَبْدَيِل ُلاَجَّدلا ُهذُحأََك ؛ سالا َّنِم ِدَحَأِب يِدْمَب ُلَعْفَي ال هنا سائلا اهي

 تنيك نب تادف تلج رو قي هع عا كاس ی تملك. ا توفرت ل هيَ

 ساّنلا ُملكعأ اذه» : لک هلل هللا لوُسَر َلاَقَق .هةنَجلا ين لأ اَمَنإَو ءر لا ىلإ ُهَفَذَك هنأ سالا

 .هانعمب هضعب يراخبلا ىورو . سنر ازور د6 نعل املا تر هه مات

 .ٌعِئالّظلاو ُءاَرَمْحْلا مُه :«حلاسملا»

 ٍلاَجَّدلا نَع لك هللا لوسر ٌدَحَأ َلأس ام :لاق ِهِبَو ةبعش نب ةريغملا نعو 5

 رهو بخ لج ُهَعَم نإ :َنوُلوُقَي ْمُهَنإ : تلق كري اَم» : : يل َلاَق ُهّنِإو ؛ ُهيْلْأَس امم َرَثْكأ

 .هيلع قفتم .«َكلَد ْنِم هللا ىَلَع ُنَوْهَأ َوُه» :َلاق .ِءاَم

 هنأ ردنا ْدَكَو الإ بت ْنِم ام :هللكي هللا لوسر لاق :لاق هنو سنأ نعو - ۷
 هْيَتْيَع َنْيَب ٌبوُتْكَم ءَرّوْعَأِب سيَ هڪ مكبر نو روغ وأ دن الا ءَتاََّكلا َرَوعألا
 يلع قف 430

 .)11۳) (4۳A) ۱144/۸ ملسمو «(۱۸۸۲) ۲۸/۳ يراخبلا :هجرخأ _ 6

 .(15١١)و )۱۱٤( (۲۹۳۹) ۲۰۰ /۸ ملسمو «(۷۱۲۲) ۷٤/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ٩

 . )1۰1( (TATT) 140/۸ ملسمو c<(V1۳1) Yo /۹4 يراخبلا : هجرخأ 1۸1۷

 نأ نوققحملا هيلع يذلا حيحصلا» :۲۲۹/۹ ملسم حيحص حرش يف هللا همحر فنصملا لاق )١(

 تامالعلا ةلمج نم ةمالعو ةيآ هللا اهلعج ةقيقح ةباتك اهنأو ءاهرهاظ ىلع ةباتكلا هذه

 اهيفخيو «بتاك ريغو بتاك ملسم لكل ىلاعت هللا اهرهظيو ءاهلاطبإو هبذكو هرفكب ةعطاقلا



558 | 
  2 5 5 Peو -

  -4نع ًاثيدح ْمكتَّدحَأ الا» :ِِلَك هللا لوسر لاق :لاق هنو ًةريره يبأ نَعَو
 يتلاف ءِراّئلاو ٍةّنجلا ٍلاثِب ُهَعَم يجب ُهْنِإَو روعأ ُهَّنِإ !ُهَموق ٌنيبن وب ٌتَّدح ام ٍلاجدلا
 .هيلع ٌنفتم .«راّللا يه ٌةّنَجلا اهَّنِإ ٌلوقي

11 

 .هيلع قفتم .420يف

 َلِتاَقُي ىَّنَح ٌةَعاَّسلا ُموُقَت ال» :لاق كي للا لوسر أ : هيَ ةريره يبأ نعو - ٠

 :ُرَجّشلاَو ٌرَجَحلا ُلوُقَِ . ِرَجّشلاَو رجلا ءاَرَو نِي يِدوُهَيلا يتب ىَنَح «دوُهيلا نوُمِلْسُملا
 . هيلع قفتم ."”هِووُهيلا رجس نِ إف َدَقْرَملا الإ ؛ هلا َلاََت يِفْلَح يدوي اذه ْمِلُْم اي

 اْنُدلا ُبَمْذَت ال هديب يِسْفَن يِذّناو» : لک هلا لوسر لاق :لاق هلو هنعو 0١

 .هيلع قفتم .«البلا الإ هب ام ءُنيّدلا و َسْيَلَو ءِرْبَقلا

 )1١9(. (5975) 195/8 ملسمو .() ٠١۳١/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۸
 )١59( )۲۷٤(. ۱۰۷/۱ ملسمو ۹ ۲۰۲/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 .(۸۲) (۲۹۲۲) ۱۸۸/۸ ملسمو ,(5917) ۵۱/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ٩
 )٥٤(. (۱۵۷) ۱۸۲ /۸ ملسمو ۷۳/۹٩ )۷۱۱١(« يراخبلا : هجرخأ _ 1

 يه :لاق نم مهنم :ًافالخ هيف يضاقلا ركذو «كلذ يف عانتما الو «هتنتفو هتواقش دارأ نمع =
 «هيلع ثودحلا تامس ىلإ ةراشإو زاجم يه :لاق نم مهنمو ءانركذ امك ةيقيقح ةباتك
 .«فيعض بهذم اذهو «بتاك ريغو بتاك نمؤم لك هؤرقي» :هلوقب جتحاو

 يتلا زومهملا ريغو اهرون بهذ يتلا يه زومهملاف «حيحص امهالكو كرتلاو زمهلاب تيور (1)
 : ۲۲۹/٩. ملسم حيحص حرش يف فنصملا هلاق .ءوض اهيفو ةعفترم تفطو تأت

 ىتح «ازيزع ارصن مهيلع نوملسملا رصتنيف دوهيلاو نوملسملا لتتقي (نيملسملا) ةملك لمأت )۲(
 ملسم اي :نالوقيف هللا رمأب رجشلاو رجحلا قطنيف ءرجشلاو رجحلا فلخ ئبتخي يدرهيلا نإ
 . هلتقاف ىتحت يدوهي اذه

 .دوهيلاو برعلا نيب امأ «دوهيلاو نيملسملا نيب لاتقلا نأل ؟اذامل را و طف راها
 ةيبصعو ةيمح لتاق دقف ةبورعلا لجأ نم دوهيلا لتاقي يذلا نأل ؟رصتني نم ملعأ هللا اذهف
 مالسإلاو نيدلا لجأ نم ال ءةبورعلا لجأ نم هلاتق ماد ام رصتني نأ نكمي الو قو هلل سيل
 نوبلاغ اننإف ةقيقح مالسإلا ىلع نحنو مالسإلا لجأ نم مهانلتاق اذإ نكل « هللا ءاشي نأ الإ
 .۳۸۹ ٤/ نيحلاصلا ضاير حرش . . .هللا نذإب



 حّلُملاو تاروُثنملا باتك -۸
Eتب 2225777722 ا ا  

 و رو 2 رسي ىَّنَح 1 3 و و 7 ا ل 5 ل و

 AI هور وو هد هَ 2. EE الا مل
 لج كل نو لوق ( نوجشَتَو اش د هئم ْنِم لتقيم يلع في بكل ني لب نع

 .يُجنا اتا َنوُكأ نأ يلم : مْ

eْذُحاَي ال هَرَضَح ْنَمَف «بَمَد ْنِم زٺگ ْنَع ُتاَرُقلا َرِسْخَي ْنأ كِشوُب» :  

 ans :لوقي لكي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنعو _ ۳

 ْنِم ِناَيِعاَر رشح ْنَم رخآو - ريظلاو عاَبُسلا يِفاَوَع - ديري يِناَوَعلا الإ اَماَسْعَي ال ءُتَناَك

 رك عاكولا يَ اقلب لإ ىلع ءاهوُو اهياتجبك امهم ناو ةيِدَملا ِناَديري َةَنْيَرُم

 .هيلع قفتم .؛اَمِهِحوُجُو ىَلَع

 ْنِم ةَقيِلَخ نوكي» :لاق يب ّيبنلا َّنأ : 4و يردخلا ديعس يبأ نعو 4

 .ملسم ه هأور . دعي الو َلاَملا وُنْحَي ِناَمَّزلا رخآ يف ْمُكْئاَمَلُخ

 سائلا ىلع نايل :لاق كي ّيبنلا نأ : 4ط يرعشألا ىسوم يبأ نعو 6

 لجرلا ريو نم اًمذحاَي اد ُدِحَي اَ ٍبهّذلا نم و ةَكَدّصلاب هيف ُلُجَّرلا قوطي نامر
 2 ميلا وومر وع

 . ملسم ه هأور .«ِءاَستلا ةرْو ٍلاَجّرلا ِةَلِق ْنِم هب "' لب ارم نویز هعبتي دحاولا

 کک م : لاق 6 يلا نع هلك ةريرع يبأ نعو ت5

 رشا يلا هَل لاق بَ 5 ايف هرج ِهِراَفَع يف َراَقَملا ىَرتْشا يلا َدَجَوَ اراق

 ين َلاَقَو «َبَمّذلا ر 3 ِرَكْشأ ْملَو ٌضْرألا َكْنِم ُتْيَرَتْشا امَّنِإ ءَكَبَمَّذ ْذُح :َراَمَعلا

 .(70)و (۲۹) (18945) ١15/8 ملسمو ,(1119) ۷۳/۹ يراخبلا راے ۱۸۲۲

 .(419) (۱۳۸۹) ۱۲۳/٤ ملسمو )۱۸۷٤(«‹ ۲۷/۳ يراخبلا :هجرخأ _ ۴۳

 .(19)و (58) ١85/8 )۲۹۱٤( ملسم :هجرخأ _ ‰4

.)0۹( (1۰1۲( A /۳ ملسم : هجرخأ _- ٥9 

 -_ يراخبلا :هجرخآ ٤/۳٤۷۲( ۲۱۲(« ملسمو ١/۱۳۳ )۱۷۲۱( )۲۱(.

 تيقبو طقف دحاو اهلاجر نم يقب ةليبقك نهنع بذيو نهجئاوحب موقيل «هيلإ نيمتني :يأ )١(
 امأو «هببسب دحأ نهيف عمطي الو نهجئاوحب موقيو نهنع بذيل لجرلا كلذب نذليف ءاهؤاسن

 مكارتو نامزلا رخآ يف عقي يذلا لاتقلاو برحلا وهف ءاسنلا ةرثكو لاجرلا ةلق ببس

 . ٠٠٤١/٤ ملسم حيحص حرش يف فنصملا هلاق «محالملا



 يش اا و
 :ِْيَلِإ اًمَكاَحَت يذلا لاَ «لُجَر ىلإ اَمَكاَحَتك ءاَهيِف اَمَو َضْرَألا َكْتْمِب اَمّنِإ :ٌضْرألا
 ماعلا اكا :لاق ٌةَيِراَج يِل :ٌرَخآلا َلاقو ٌماَلُع يِل :امُهّدَحَأ لاق ؟ُدََو امكن
 . هيلع قفتم .«اَكَّدَصَتَو ُهْنِم اًمهيفنأ ىَلَع اًمِفْنأو ءةيراجلا

 ءاَمْهاَتْبا اَمُهَعَم ناتأرُما تناك» :لوقي ل هللا لوُسر ّعمس هّنأ : ها : لو هنعو - ۷
S2 o ِتلاقو ءِكِنْباِب َبَهَذ اَمَنِإ : اَهبجاَصل ْتَلاَقَك .اَمُهاَدْخإ ٍنْباب تحذف ثنذلا اع 

 ىَلَع اَنَجَرَكَف ىَرْبْكْلِل هپ ۶ e اًمَكاَحَتَف ا ننكر ::ىدخألا
 ىَرْفُصلا ِتَلاَثَف . اَمُهَّنْيَب ُهُفْسأ نيكسلاب ينو | :َلاقَك .ُهاََربْخَأَك كي ِدْواَد نب َناَمْيَلَس

 و

 . هيلع قفتم ل .اًهَنْبا ره ها َكَمِحَر !َلَعْفَت ا

 نرالا َنوُحِلاَصلا ُبَمْذَي» : لک ُيبنلا لاق :لاق يلو يملسألا سادرو نعو 9-64
 رطل او ل 2 اگ ةَلاتح ىَقْبَيَو لوألا دو

 i ا اهوحن اک کک ا ؟ْمُكيف رذب لأ نودع

 . يراخبلا هاور .ةَكِئالَملا َّنِم ًارذب َدِهَش

 موق ىَلاَعَت هللا َلَرْنأ اذإ» : الك هللا لوسر لاق :لاق ءاقَو رمع نبا نعو 2 8٠
 . هيلع قفتم .ْمهِلاَمْعَأ ىلع اوب مث «ْمهِف ناگ ْنَم ُباَّذَعلا ّباَصأ ابا

 ١- 2يِف يِنْعَي ي ىلا هِيَ ا ُموُقَي عنج ناگ :لاق هيض رباج نعو الحْظْبَةِ 

 هدي َعضوَف ي يتلا َلَرَن ىَّنَح ٍراَمِعلا ٍتْوَص لم عجل اَنْعِمَس ُربثملا َعِضْو امل
 ّنكَسُف ِهيَلَع .

 .(۲۰) (۱۷۲۰) ۱۳۳/١ ملسمو .(7450) ٠۱۹۸/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 ١١5/8 )1٤۳٤(. يراخبلا :هجرخأ _- ۸

 .(۳۹۹۲) ۱۰۳/۰ يراخبلا :هجرخأ _- ۹

 ١58/8 )۲۸۷۹( )۸٤(. ملسمو «(۷۱۰۸) ۷۱/۹ يراخبلا :هجرخأ _ ۰

 .(۸۵٥۳۵)و )۳۵۸٤( ۲۳۷ /٤و (4۱۸) ۱۱/۲ يراخبلا :هجرخأ - 1



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -۸
 تت ل ا ل ا

 يتلا ُةَلْحَنلا ٍتَحاَصَف ءرّبنولا ىَلَع ةي بلا َدَعَق ٍةَعْمُجلا ُموُي ناك اَمَلَك :ةياور يِفَو
l0 0سيدهم © هام سرد ت  

 . قست نأ ْتَداَك یّتح اَهَدْنِع ٌبطْحَي ناک

 ءويلإ اهمضف اًمذَحَأ ىتَح لَك ٌئبنلا لَرَتَف ءٌىبّصلا َحاَيِص ٌتَحاَصف :ةياور يفو
 ْعَمْسَت ْتَناَك اَم ىَّلَع ٽگب» :لاق ءْتَرَقَبْسا ىَّتَح تحسي يلا يبّصلا نينا نِت ْتَلَعَجَ ريس 0 ه-

 . يراخبلا هاور .«ِرْكذلا َّنِم

 ْنإ) :لاق ل هللا لوسر نع ء هني رشان نب موثرج َنيِنَشُحلا ةبلعث يبأ نعو - 57

 الق َءاَيْشَآ َمَّرَحَو ءاَموُدَتْعَت الق ًادوُدَح َّدَحَو ءاَموُمّيَضُت الف ضِئاَرَق ّضَرَك ىَلاَعَت هللا
 .نسح ثيدح ةاَهْنَع اوُقَحْبَت الك ِناّيْسِن َرْيَغ ْمُكَل َةَمْحَر َءاَيْشأ ْنَع َتَكَسَو ءاَموُكِهَتْنت
 .هريغو ينطقرادلا هاور

 َعْبَس هلل هللا ٍلوِسَر عم اَنْوَرَغ :َلاق ءو ىَقْوَأ يبأ نب هللا دبع نعو ١8
 . داَرَجْلا لكا ٍِتاَوَرَغ

 .هيلع قفتم .داَرَجلا ُهَعَم لأ :ٍةياَوِر يِفَو
 ساو 05 0 ٥و ی ا ¢ 03

 ٍدِحاَو رخُج ْنِم ُنيْؤَملا عدلي ال» :لاق ايب ىبنلا نأ : هن ةريره يبأ نعو _- ٤4
 هيام

 5 هي ےل ےس و

 و ءةَماَيَقلا موي هللا ْمُهَمْلَكُي ال ةتاث» : ل هللا لوسر لاق :لاق ءهنعو 7 ٥

 ِنْبا ِنِم ُهْعتْمَي واللاب ِءاَم ٍلْضَق ىَّلَع ُلُجَر : ميلا ٌباَذَع ْمُهَلَو هيرب الو مهبل ٌرظْن

 ُهَكَدَصَم اَذَكَو ذكي اَمَدَحَأل شاب َفَلَحَف رضَعلا َدْعَب َةَمْلِس ًالُجَر َعَياَب لُجَرَو «ليَِّسلا

 ثيدح وهو 215/٠١ يقهيبلاو ١١6/5« مكاحلاو ء1۱۸۳ ٤/ ينطقرادلا :هجرخأ - ۲

 . فيعض

  _ ۴۳يراخبلا :هجرخأ 0445( 1١17/1(: ملسمو 5/١ )۱۹۵۲( )٥۲(.

 .(17) (۲۹۹۸) ۲۲۷ /۸ ملسمو 5177((2) ۳۸/۸ يراخبلا :هجرخأ 4

 ٥  7يراخبلا :هجرخأ ١55 /۳ )1108( 2ملسمو ١/؟/ )۱۰۸( )۱۷۳(.

 يف ةمرحم ةرجافلا نيميلا تناك نإو .هيف مثإلا ميظعتب رصعلا تقو صخ» :يباطخلا لاق (1)
 ماتخ تقو وهو هيف عمتجت ةكئالملا لعج ْنأب تقولا اذه نأش مظع هللا َّنأل ؛تقو لك
 ليللا ةكئالم عامتجا ببسب هفرشل فلحلاب رصعلا دعب صخو» :رجح نبا لاقو ««لامعألا

 o-0 يرابلا حتف .«راهنلاو



 نيحاسلا شا
 َْل ْنِإَو ىَنَو اًهْنِم ٌءاَطْعَأ نِ نئي الإ همي ال امام جاب لج کک

 EE اولاق «َنوُعَبْرأ ِنْيَئَحْفْنلا َنْيِب» : لاق لَو يبنلا نع ءهنعو _- 5
 لا تيب ”ناق دنس و ا :اولاق ا + لاق ایز نوعا
 مث ءقلَخلا بگري هيف ٠ “دلا َبْجَع الإ ِناَسْنإلا َنِم ِءْيَش لڪ ىَلْبَيَو» .ُتْيَبَأ :لاق
 . هيلع قفتم .«لفبلا تبني امك َنوُببْنيَك َءاَم ِءاَمَّسلا َنِم هللا لر

 :َلاَقَق ٌيِباَرْعَأ ءاج ؛موّقلا تدي سلجم يف ةي يتلا اَمَتْيَب :لاق ءهنعو - ۷
 ام َهِرْكَف َلاَق ام َعِمَس : : موقلا ضْعَب لاق 0

 ِنَع ُلِْئاَّسلا َنْيَأ لاف هند نيضت اذإ یخ شب مل لب :ْمُهْضْعَب َلاَقَو ءَلاَق

 :لاق َةَعاَّسلا ٍرِظَئْناَ ُةَناَمألا ٍتَمّيَض اإ :لاق .للا َلوُسر اي انأ اَه :لاق «؟ٍةَعاَّسلا
 .يراخبلا هاور .هةَعاّسلا ٍرِظَْناَ ولآ ربع ىلإ ر ُدْمَأْلا َدَّسُو اًذإ» :لاق ؟اهَتَعاَضِإ في

AAنإو < ْمُكَلَك اوُباَصأ نق كل ةوُلَصُي :لاق لكي هللا لوز نأ : :هنعو ب  

 .يراخبلا هاوز ("0ُمهْيَلَعَو ْمُكَلَك اوُؤطخأ
 رور د

 ريَ :لاق ٠6 :نارم لآز سانلل تج ر : هيو هنعو 9 ۹ ريم ^
 ا ورکر وا

 5٠١9/8 )5965( )١51(. ملسمو )٤6۸1٤(‹ 158/5 يراخبلا :هجرخأ 29 5

 .(09) ۲۳/۱ يراخبلا : هجرخأ 2 ۷

 ٨۸ ! 2يراخبلا : هجرخأ ۱۷۸/۱ )1۹٤(.

 .(4001/) ٤۷/٦ يراخبلا :هجرخأ _ ۹

 حيحص حرش .«صعصعلا س أر وهو «بلصلا لفسأ يف يذلا فيطللا مظعلا» :يوونلا لاق 00
 . ۲۵۹۱/۹ ملسم

 ا دجاسملا ةمئأ ًاضيأ لمشي ءارمألا يف ناك نإو اذهو )۲(

 نم متنأ مكيلع سيل ينعي . مهيلعو مكلف اوؤاسأ نإو « ءمهلو مكل كلذف يغبني ام ىلع اهب اوتأو
 «ةالصلا يف اوؤاسأ نإو رمألا ةالو ىلع ربصلا بجي هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو «ءيش نم مهتءاسإ

 نورخؤيامكة الصلا رخؤن نأ «مهنع دشن ال نأ بجاولا نإف اهتقو ىلع اهولصي مل نإو ٠

 مدعو ةعامجلا ةقفاوم لجأل ؛رذعب ًاريخأت نوكي اهتقو لوأ نع ةالصلل انريخأت نوكي ذئنيحو
 . ٤٠٤/٤ نيحلاصلا ضاير حرش .تقولا لوأ يف انيلص اننأك انل ةبسنلاب نوكيو ءذوذشلا



 حّلُملاو تاروُثنملا باتك ٠-

 2 2 كه از Go ت “ هال
 يِف َةْنَجلا َنولْخْدَي موق ْنِم 3و هللا ّبجمت» :لاق هَل ئبنلا نع «هنعو - 5

 .يراخبلا امهاور «لِسالَّسلا

EL > oه2 <  SoSيكد( < عه  
 .ةنجلا نولخديف نوملسي مث نوديقيو نورسؤي :هانعم

 ٍداَلِبلا ٌضَعْبَأَو ءاَمْدِجاَسَم هللا ىلإ البلا ٌٍبَحَأ» :لاق لب تبنلا نع ءهنعو _- ١

 .ملسم هاور .ةاَهَقاَوْسأ للا ىَلإ

 ْنَم َلَّوأ َتْعظَتْسا نإ ّنَوُكَت ال :لاق ِهلوق نم هنو يسرافلا ناملس نعو 5

 هاور .ُهَئَياَر بصي اهيو ءِناطْيَّشلا ٌةَكَرْعَم اهنا ءاَهْنم ٌجُرْحَي ْنَم َرِخآ اَلَو ءَقوُسلا ُلُخْدَي
 .اذكه ملسم

 7 ها, 0 ت لي و 4. 053 .- .٠

 َلَوَأ نكت الد : ةا هللا لوسر لاق :لاق «ناملس نع ٍهحيحص يف يناقربلا هاورو

 .«خرْفَو ناطيشلا ضاَي اَهيِف . اهني جرحي ْنَم َرِخآ الو ءقوسلا لْحّدَي ْنَم > ذ ل اننا ا ره ةس ومس ع مت ووش ىف 2 ور مر ور
E37 2 1 0000 5 هع 5  

 هللا ٍلوسرل تلق :لاق هن َسِحّرَس نب هللا ٍدبع نع ءٍلّوحألا مصاع نعو - ۳
 fof Af ع ۳ f7 5 5 يا 200 ا ^ ٠ هلال
 كل َرفعَتْسأ :هل تلقف :مصاع لاق .«كلو» لو كل هللا َرْمَع هللا لوسر اي : ال

 <  موثاس سامر يب حمر 5 8 م <( وس ها اس < « © تاز كو ^
 نانمۇمللو كيدل رفغتساو# :ةيالاوذه الت مث «كلو معن :لاق ؟ِةيِلَلَع هللا لوسر

 .ملسم هاور ٠٩[. :دئحمز #تنصَؤُمْلاَو

 .يراخبلا هاور .«ٌتْفِش اَم ْعَتْضاَف حتسَت ْمَل اذإ :ىّلوألا ولا مالگ ْنِم ُساّنلا

 سالا َنْيَب ىَضُْقُي ام نو : يک هللا لور لاق :لاق هنو ٍدوعسم نبا نعو 6

 .هيلع قفتم .؛ءاَمّدلا يف ٍةَماَيِقلا َمْوَي

 يراخبلا :هجرخأ ٤/۷۳ )۳۰٠١(.

 .(۲۸۸) (11/1) ۱۳۲ /۲ ملسم :هجرخأ _ ۱

 ۱٤٤/۷ )55101( )1١١(. ملسم :هجرخأ _- ۲

 ١4/ «هخيرات» يف بيطخلاو «(1114) «ريبكلا» يف يناربطلا :اهجرخأ يناقربلا ةياورو

 .فقولا وه حيحصلاو «ةركنم ةياور يهو ٠١

 .(۱۱۲) (71745) ۸1/۷ ملسم :هجرخأ _ ۴۳

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ 5١6/5 )۳٤۸۳(.

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ 1٥۳۳( ۱۳۸/۸(« ملسمو ٩/۱۰۷ )۱۹۷۸( )۲۸(.



 ا ا ل "ااا 1 100115555055 21ج« كلتا تا نيحلاصلا ضايد

 ءرون ْنِم ٌةَكِئالَملا ِتَقِلُخ» 7 للا لوس لاق :تلاق ءاي ةشئاع نعو - 5

 .ملسم هاور .(ْمُكَل فِصْو ام مآ َقِلُخَو ."' رات نم جرام ْنِم نالا َقِلحَ

 ةلمج يف ملسم ةاور .نآرُملا لي هللا َيِبَن قل ن اك :تلاق <« ءار اهنعو ۔ ۷

 .ليوط ثيدح

 ُفءاَقِل هللا ّبحأ هللا َءاَقِل حا ْنَم» : هل هللا وسر لاق :تلاق ءاهنعو

 رُخ الحف ءتوَملا يارا شا لوسر اي :ٌتلقف «ُهءاَقِل هللا هرك هللا َءاَقِل ہرگ ْنَمَو
 ّبَحأ ِهِيئَجَو ِهِناَوْصِرَو هللا ٍةَمْحَرِب رشي اإ َنيْؤُملا كلو ءَكِلَذَك َسْيَل» :لاق ؟َتوَملا
 هللا ءركو وللا َءاَقِل رگ ِهطخَسَو هللا ٍباَذَعِب رشب غ7 اإ َرْفاَكلا ّنإو ءال هللا ٌّبَحَأَك للا َءاَقِل

 .ملسم هاور .؛ةءاَقِل

 ًافكَتْحُم لب ٌيبنلا ناك لاق ءال يَبح تنب ةيِفَص َنيِنْؤُملا مَا ْنَعَو - ۹
 ٍراَصْنألا َنِم نالُجَر رَ ٠ ولقي يِحَم ما َتِلَقْنَأل ُتْمَق ُتْفُْق مث ةف الل روزا اف
 «يِح تنو ٌةْيوَص اَهْنِإ ءاَمْكِلْسِر ىَلَ» :ِكي لاقف . اَعَرْسأ ب َىَنلا اَيَأَر امل و

 دلا ىَرْجَم مآ نبا َنِم يِرْجَي اَلا نإ : :َلاَقف ا اَلاَقَق
 رم 4 935

 . هيلع قفتم . (- اعيش :َلاَق وأ  ًاَرَس اَمُكَبوُلُف يف َفِذْقي ي نأ ٌتْيِيَح ينِإَو

 هللا ٍلوُسَر َعَم ٌتْدِهَش : لاق هل ا بلطملا دبع نب سابعلا لضفلا يبأ نعو - امه

 عك و هللا لوُسَر بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايس وبأو انآ تمر ,7"2نيتح مو هك

 .(10) (1195) 5١7 /۸ ملسم :هجرخأ - ۹

 .(۱۳۹) )۷٤٩( ۱۹۸/۲-۱۹۹ ملسم :هجرخأ _ ۷

  - ۸ملسم :هجرخأ ۸/ 1٥ )۲۹۸٤( )15(.

 )۲٤(. (۲۱۷۵) ۸/۷ ملسمو «(۲۰۳۵) 1٤/۳ يراخبلا :هجرخأ - ۹

 ١17/6 )۱۷۷۵( )۷٩(. ملسم :هجرخأ _ ۰

 )١( ةياهنلا .اهداوسب طلتخملا اهبهل :رانلا جرام ٤/ ٠٠١.

 الأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ :ثيدحلا يفو «ًافيقث يب يبنلا هب ازغ ناكم مسا يه :نينح (0)
 اذإ ناسنإلا نأ بلاغلاو .هلقعب الو هئاکذب الو هلامب الو هملعب الو هترثكب الو هتوقب بجعي

 .ديرت ام كل متي ىتح هيلإ رمألا ضوفو كك هللاب نعتسا لب . . .هللا نذإب مزهي هنإف بجعأ
 . ٤١۳/٤ نيحلاصلا ضاير حرش



 حّلُملاو تاروُثنملا باتك -4
 و ا ر ا

 لو َنوُكِرْشُملاَو َنوُمِلْسُملا ىَقَتلا اّمََ ءاَضِيَي هل ٍةَلْغَب ىل للي هللا ٌلَوُسَرَو هُقِراَمُ

 َلْعَب ماَجِِ ذآ انأو «ِراَمَكلا لبق ُهَتلْعَب ضكْرُي يل

 5 ب هلا لوسَر باگرپ ذآ نايس وُبأو عرس ال نأ ةَداَرإ اما دال للا لوس

 انيس الحر ناكود ماعلا لاق ا 00 : ل هللا لوس

 ُةَمظَع يِتْوَص اوُعِمَس َنيِح ْمُهََفَظَع ناكل ولار «ةَرعّسلا ب ٌباَحْصَأ َنْي : يتذَص ىَعأب تل

 ٍراَصْنألا يف ُةَوْعّدلاَو ُراَمُكلاَو ْمُه اوفا كي اي ا ولات اقوال ىلع رکا

 ٍنْب ِثراَحلا يِنَب ىَلَعُهَو وغدا قرط ت ناضنآلا شنت م ا واضنالارشتمااب تولوق

 اًذَه» :َلاَقَ اَمَق «مِهِلاَتِق ىلإ اَهْيَلَع ٍلواطَتُملاَك هيَلْعَب ىَلَع َرْهَو لكي هللا ُلوُسَر َرظتَف ءجَرَْحلا

 هذ اَثكلا وجو وپ یر ٍتاَيصَع لب ثلا ُلوُسَر َّذَخَأ مت ««ٌسيِطولا َيِدَح َنيِح

  5 < 1١ها C o لاو ءىَرأ اميف هِيَكْيَم ىَلَع ُلاَتِقلا ادق ُرظْنَأ ٌتْبَهََف .؛ِدَّمَحُم ترو اوُمَرَهْنا»
 مع

 .ملسم هاور . ًاريذُم ْمُهَرْمَأَو ًاليلك ْمُهَّدَح ىَرأ ُتْلِ اَمَف «هِتاَيَّصَحِب ْمُهاَمَر

 :ةلمهملا ءاحلاب وه (ْمُهَّدَحا لوقو ت ا ا و رولا «سيطّولا»

o2 

 يع ا نإ سالا اه 5 دلا قوس لاق :لاق هت ةريره يبأ نعو ۱ ه١

 أي :ىلاعت َلاقف .َنيِلَسْرُملا و ّرَمَأ اَمِب َنيِنِمْؤُملا َرَمَ ا
 )ا رتا ب م هدر معرب

 2 بلآ اها :ىلاعت لاقو o“ :ةويموملا] اً أولمغأو تابيطلا س

218 
 ور ا

 دمي ربغأ ٌتعشأ َرَفَّسلا ليطي لَجّرلا رک د مث VY\]“ :ةَّرَقَملا] 2 نقرر ام م تبي نم اولڪ

oر ت 2 ص 2 م6 ص 2 2  

 يذڏغو «مارح هةسيلمو ءماَرَح هبرشمو «مارح ا بر اي بر 5 : ءاَمَّسلا ىلإ هيدي

 ت

 Eu هأور «؟ڭكلذل تاَستْسي ىَنَأَك ٍماَرَحْلا
a 

 مويه ووو لو ی »ف
 وبس 0 ا NEE r هللا لوسر لاق :لاق هو هنعو _ ۲

 0 تاگ كلمو ناز خيش 37 ٌتاَدَع ْمُهْلَو مهبل ٌرظْنَي لَو ‹ُمهيَگَرُب اَلَو

 . ملسم هاور : ٌريكَتْسُم

 .(10) )1°10( A /Y ملسم :هجرخأ _ ۱

 .(515) ثيدحلا رظنا _ ۲

 )١( اورفي الأ ىلع ةيبيدحلا ىف هك هللا لوسر اهدنع ةباحصلا عياب يتلا ةرجشلا يه :ةرمسلا -

 :ىلاعت هللا لوقي اهيفو «ةعيابملا هذهب مركب ةرمسلا باحصأ اي :لاقف  نآلا اورف مهو

 :حْمَملا] درجا ت 4 نوعي 3 تينِمْؤُمْل نع هلآ سمور دَ ۸4“



55 
 0 : «لِئاَعلا»

 ٌليتلاَو ٌتاَرْقلاَو "”ُناَحْيَجَو ْناَحْيَس» : ي هللا لوسر لاق :لاق هو ةنعو - ۳
 . ملسم هاور 0 | راهْنأ ني ر

 ءِتْبّسلا موي ةَبْرثلا هللا َقَّلَح» :َلاَقَق يِدَيب لك هللا لوسر ّلَخأ :لاق ءهنعو 65
 یاّالثلا موي ةورْكَملا َقَلَحَو نيل موي َرَجّشل | َنَلَخَو ءِدَحألا م وي ٌلاَبجلا اهيف َقلَخَو

 ِرْضَعلا َدَْعَب ءا مدا َّقَّلَخَو 2 ريوخلا موي اولا افا ا َقلَخَو
 . "هيلا ىلإ ٍرْضَعلا ب َنْيَب اَمِيِف ٍراَهَنلا َّنِم ٍةَعاَس ِرِخآ يف ٍقْلَحلا رخ يف ٍةَعَمْجلا موي ْنِم ) o2 20 امف ر 4 ST u س6
 . ملسم هاور

 هوم موي يدي يف تعما ٍدَقَل :َلاَق هڪ ديلولا نب ؛ دلاخ ناميلس يبا نعو
 .يراخبلا هاور ا ااا يِدَي يف َيِْب امف ءِيفاّيْسَأ َةَعْسِت اهنا هع +2

 مح اذ نوفي دلع هللا کک 86# صاعلا نب ورمع نعو - 1

 قفتم رج ُهَلَك ًاَطْخَأَف َدَهَتْجاَو َمكَح اّذَِو يارجل هدف :تانضا مل هده دَهَتْجاَف ْمِاَحلا
o 54 

2w 

 .(۲۹) (۲۸۳۹) ۱٤۹ /۸ ملسم :هجرخأ _ ۴۳

 .(۲۷) (۲۷۸۹) ۱۲۹/۸ ملسم :هجرخأ 2-4

 ۱۸۳/٩ )٤۲٦٥(. يراخبلا :هجرخأ _ ٥

 .(16) ۱۳۱/١ )۱۷۱١( ملسمو ,(077517) ۱۳۲ /۹ يراخبلا :هجرخأ _

 . ۳۲۲/۱ ةياهنلا . سوطرطو ةصيصملا دنع ماشلاب نارهن امه :ناحيجو ناحيس (1)
 :ناليوأت اهيف ءاملعلل ءةنجلا راهنأ نم اهنأب هب يبنلا اهفصو ايندلا يف راهنأ ةعبرأ هذه (۲)

 .ايندلا راهنأ مكح اهل راص ضرألا ىلإ تلزن امل نكل ةقيقح ةنجلا راهنأ نم اهنأ ١-
 اذه ي يبنلا ركذف اهلضفأو راهنألا بيطأ اهنكل ةقيقح ةنجلا راهنأ نم تسيل اهنأ -

 حرش .ِةَكَو هللا لوسر دارأ امب ملعأ هللاو ءاهيلع ءانثلاو اهنأش عفر باب نم اهل فصولا
 . ٤٠١/٤ نيحلاصلا ضاير

 هيلع ملكت دقو ءملسم حيحص بئارغ نم ثيدحلا اذهو» : ٩۲/۱ «هريسفت» يف ريثك نبا لاق (9)
 ر ابأ ّنأو «بعك مالك نم ه واو ؛ظافحلا نم دجاو ريغو يرالاو يتيدملا نب ىلع
 ررح دقو «ًاعوفرم هولعجف ةاورلا ضعب ىلع هبتشا امنإو ءرابحألا بعك مالك نم هعمس امنإ
 .«يقهيبلا كلذ



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -

 اًهوُد رف َمَنَهَج حْبَك نِي ىّمُحلا» :َلاَق لَ ىيبنلا نأ : اتو ةشئاع نعو - ۷

 1 .ِهْيَلَع قفتم «ِءاَملاب
 ءا يبنلا نع ايو اهنعو 4

 :ٌيِلَولاِب ُدارُملاَو ءْثيِدَحْلا اَذَهِل ٌّمْوَص ِهْبَلَعَو َتاَم ْنَّمَع نکلا او لا
 هس سو ه5 ب #2 ت ھو 2
 .ِثراو ريغ وأ ناك اثراو بيرقلا

 د وەر ر 2

 «هيلو هنع ماَص ٌموَص ِهْيَلَعَو تام ْنَم» : لاق

 نب هللا دبع نأ ْتَنَّدُح ايو ةشئاع نأ :لْيَمطلا نب كلام نب فوع نعو _ ۹4
a ef 2نرجخأل وأ ُهَسْئاَع نيهن لاو : الو ُةَمِياَع ُهْيَطْعأ ِءاَطَع وأ عْيَب يف لاَ ءا ريبزلا كي ه5 2 يع  

 نبا ملكا ال نأ دلت ىلع هرم فلا عت ::اولاق ااه لاق َوُمأ كلا الع

 ْعَمْشأ ال شاو ءال :ْتَلاَقَف .ُةَرْجِهلا ِلاَ َنْيِح اَهْيَِإ رْيَبُلا ُنْبا َعَمْشَتْساَك ءادَبأ ريبْرلا

 ند زوما ملك ريتزلا قا: ىلع فيك قاعات يرد ییا ااا

 مَ هللا اَمُكُدشُنُأ :اَمُهَل َلاَثو َتوُعَي ِدْبَع ِنْب ِدَّوْسألا َنْب نمرلا َدبعَو هَةَمَرْحَم

 ءرَّوُْسِملا هب َلَبْقْأَق ءيِتَعِيِطَق َرِذْنَت نأ اَهَل لحي ال اَهّنِإَك ءاتؤو َةَسِئاَع ىَلَع ياما
 «ةئاگربو هللا ُهَمْحَرَو ِكْيَلَع ُماَلَّسلا :اَلاَقَق َةَسْئاَع ىَلَع اَنَدأَتْسا ىٌح نمحرلا ُدِبَعَو

 نأ ُمَلْعَت الو کک اوُلُخُدا ْمَعَن : لاق ؟اَنلُك :اولاق .اوُلُخْدا :ُةَسِياَع تلاق ؟لخذتأ

 َقِفْطَو ءار َةَسْياَع َقَئَمْغاَف بالا ٍريبُرلا ُنْبا َلَكَم اولد اّمَلَك ريا َنْبا اَمُهَعم

 نِي لِمَ هنگ اإ اَهناَدِشاَتُي ٍنْحْحّرلا ُدِبَعَو ُرَوْسِلا َقِفَطَو ءيكبَيَو اَهُدِشاَنُي
 هاَحَأ َرْجْهَي نأ مِلْسُمِل لحي اَلَو ؛َةَرْجِهلا َنِم ٍتْمِلَع ْدَق مَع ىَهَن لكي للا نإ :نالوُقَيَو

 نزلا نيا جل ىش اه ارب ملف دریم راو ترد يا لوو کر
 ليت ىَّنَح يِكِبَتَف كِلَد َدعَب اَهَرْذَن ُرُكْذَت ْتَناَكَو َهَبَكَر َنيِعَبْرَأ َكِلَد اَمِرْذَن يِف ٺَمَغاو

 .يراخبلا هاور .اًهَراَمَخ اًهُعوُمُد

A 

\ 

 .(۸۱) (۲۲۱۰) ۲۳/۷ ملسمو «(۳۲۹۳) ۱٤۷/٤ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .(197) ۱٥۵ )۱۱٤۷( /۳ ملسمو ٤٥/۳ )۱۹٥۲(« يراخبلا :هجرخأ _- ۸

 .(501/0)و (٤1۰۷)و (1۰۷۳) ١6/8 يراخبلا :هجرخأ - 48



 سش  ه و
 ىَلَصَف حا ىَلْتَق ىلإ َجَرَخ ةي هللا َلوُسَر نأ : هند رماع نب َةَبَمَع نعو - ۲ 0 - ع Tot 2 ی اک و 5 2 22

f oro orدرا ج  a Ke 0¢ م هع 2 ٣ ASينإ» :َلاَقَف ءِرَبْنِملا ىلإ َعلْط مث ءِتاَوُْمَألاَو ِءاَيْحَألِل عدوملاگ َنينِس يناَمث َدْعَب ْمِهْيِلَع 9  
 يِماَقَم ْنِم هيَ ٌرظْنأل ينإو ء«ٌضْوَحلا ْمُكَدِعْوَم نإو ْمُكْيَلَع ديهش انأو طرف مكيِديأ َنْيِ كرا 60 9 ا ووش ن ەە ي ينس e فوك وع
 ْنأ اًيْنَّدلا ْمُكْيَلَع ىَسْخأ ْنِكَلَو ءاوُكِرْشُت نأ ْمُكْيَلَع یَا ٌتْسَل ينإو الأ ءاَّذَه 2 سه هوه ام سكر هر هو مم هوا ع د. هو 4 00
 . هْيَلَع قفتم .ِكَو هللا ٍلوُسَر ىَلِإ اَهّنْرَطَن ٍةَرظَن َرِخآ ُتَناَكَف :َلاَق «اَهوَسْفاَنَت

 امك اوُكِلْهَتَ اوُليَتْفَتَو ءاَهيِف اوُسَهاَنَت ْنأ اَينَدلا ْمُكْيَلَع ىَّمْخَأ يتكلو» :ةياور يفو 00100 رى رە 0 ے ےس م رە ا م وه 2 8 2:
 .رّبثملا ىَلَع ةي هللا َلوُسَر ٌتْيَأَر ام َرخآ ناكف :ُهَبَقُع لا .؛ْمُكَلْبَف ناگ ْنَم كَل

o ‘ES :عك  N ool fTا د  eيِضْوَح ىَلِإ ٌرظْنأل هللاو ينو ْمُكْيَلَع ٌديِهَس اَنأَو ْمَكَل طرف يْنإ» : لاق ةياور يفو  
 2 0 9 86 هلم of 0 اک ٠ يع مم 2 3

 ٌفاَخَأ ام لاو ينإو «ضرألا حيتافم وأ «ضْرألا نئاڙخ حیتافم ٌتيطغأ ىنإو ‹نآلا

 .«اهيف اوُسَماَتَت ْنَآ ْمُكْبَلَع فاَحَأ ْنِكَلَو ءيِدْمَب اوُكِرْشُت نأ ْمُكيَلَ
eا  ofةَقوُرْعَملا ٌةالّصلا ال ءْمُهَل ءاَعدلا :يْحأ ىَلَْق ىلَع ٍةاَلَّصلاب ُداَرْملاَو ور م 2 +  . 

 هللا ٌلوُسَر اني یلص : لاق هل يراصنألا ّبطحخأ نب ورمع ديز يبأ نعو - ٠

 ربنولا دِعَص مث «ىلَصف لّرنف رْهظلا ٍتَرَضَح ىتح اتبطخف ءرَبنملا دوصو «ّرجفلا اي 7 یک 21 ر مس 0 0 م ا ے0 ا ر ۹ نا

 ب هس ص ے0 هال 2 ر ر 6 هَ ل 2
 ٍتْبَرغ ىتح انبطخف ربنملا دِعَص مث «ىلَّصف لّرن مث ٌرْضَعلا ٍتَرْضَح ىتح انبطخف

eانفلغأف هداك وكت ميو ناك اهم  Eن واو د ارپ هلم اور“  

 ُهْعِطْيْلك هللا حيِطُي ْنأ َرَدَت نَم» : لي لا َلاَق :تلاق ءا ةشئاع نعو _- ۲
 .يراخبلا هاور .«يِصْعي اف هللا َيِصْعَي ْنَآ َرَذَن ْنَمَو

 ناگ» :لاقو ْعاَرْوُألا لْثَقِب اهرمأ يب هللا لوسر نأ : او ِكيِرَش ٌّمأ نعو - ۳
 . هيلع قفتم «َميِهاَرْبِإ ىلَع فني 5 3 1 0 ودور

 ٍلَّرَأ يف َةَعَرَو لَك ْنَم» :ِِلكب هللا لوسر َلاَق :َلاَق هَ ةريره يبأ نعو - 4

 ٩ _ يراخبلا :هجرخأ ۲/۱۱٤ )۱۳٤٤( و٥/ ۱۲۰ )٤۰٤۲(« ملسمو ٦۷/۷ )۲۲۹۲( )۳۰۱(

 .(71)و

  0١ملسم :هجرخأ- ١77/8 )۲۸۹۲( )15(.

 .(5595) ۱۷۷ /۸ يراخبلا :هجرخأ - ۲

  _ ۳يراخبلا :هجرخأ ٤/۳۳۵۹( ۱۷۱(« ملسمو 17/4١ )۲۲۳۷( )١57(.

  _ 4ملسم :هجرخأ ٤۲/۷ )5540( )۱٤٩( و)۱٤۷(.



 حّلُملاو تاروُثنملا باتك -4

 دنس ا تلا ةبوشلا يف اهلتق a اذك 202

 ع ٌةَنَسَح اَذَكَو اَذُك ُهَلَك ةَِلاَلا ةبرصلا يف اهل دك ْنِإَو .ىلوألا

 نود ة ةّيِناَللا يفو ٍوَنَسَح ُةَقِم هَل بگ ٍةَبْرَض ٍلَّوَأ يف َعَرَو لَك نم :ةياور يفو

 .ملسم هاور .2َكِلَّذ َنوُد ٍةَكِلاَلا ىفو ءَكِلَذ

 . َصَرَبَأ ماس ْنِم ُماَظِعلا «ٌعّرَولا» :ةغّللا لهأ َلاَق

 ٍةَقَدَصِب ّىَنَّدَصَتَأل جر لاق اد : لاَ هيو هللا لوُسَر نأ هڪ ةريره يبأ نعو _ 6

 : ب وحبك «قِراَس لي يف اَهَعَصوَ وید حرك
 نر ري يف اَهَعَصَوَ وقد َجَرَْم «وكَدصِ ٌنَكَدصتأل ُدْمَحلا كَل لا

 سم يوك هت ا ر م ر -

 دَصتأل ايار ىَلَع ُدْمَحلا كَل ّمُهّللا :َلاَقَف !َةَيِناَر ىَلَع َةَلْيّللا َّقَّدُصُت : َنوُنَّدَحَتَي

 دت اوشا ‹ ٌىِنَغ ِدَي يف اَهَعَضّوْف ِهِيَق هتقدصب خف َةَقَدَصِب
8 

 ريق ىلع لش ولعت
 َكْتَكَدَص اما :ُهَل ليقف يأ يع ىلعو يَ ىلع فراس ىلع نکلا ك لا :َلاَقَق

 امأو اَن ْنَع ُفِعَتْسَت اَهّلَعََك ُةَيِناَّرلا اأو هيَقِرَس ْنَع ٌتِعَتْسَي نا هلع قراس ىَلَع

 .هانعمب ملسمو هظفلب يراخبلا ءاور هللا ءا ا يث رم ا ُهَلمَلك ُنَعلا

 6. تدع ړو of سس 82 o2 * ا, 3 ص َ
 تناكَو «عاّرذلا ِهْيَلِإ َمِفُرَق َةَوْعَد يف ةي هللا ٍلوُسَر َعَم انك :َلاَق «هنعو - ۲

 o 3 - 33 م م هذ ومو ونص وو مم

 ُعَمْجَي 3ا م َنوُردَت لَ مالا مب سائلا ديس انأ» :لاقو ةن اهنم نهق هبت
4 

 روو هور
 ونو يِعاّدلا مهعمسيو ٌرظاَنلا مُهَرِصْبيِف دحاو ٍديِعَص يف َنيِرِْخآل اَو َنيِلَّوألا هللا

 اا م ٍبْرَكلاَو قلا نِي سالا علي ‹سْمشلا ُمُهْنِم
4 - 

 ا يل ْمُكَفْلَب ام ام ىلإ هيف متن اَم َنوَرَت الأ :ٌنساا
 َكَقَلَخ ءرشبلا وُبَأ تنا مدا اَي ان :نولوقبف نونا ْمدآ مكوبأ ی ا ِضْعَب

 كَ oz ر 20 00

 لا دْنَجلا 0 كل ا دَجَسَف ةكيالملا کک ا «ودیب
 ت

 يل يت «تْيَصَعَق رجلا نڪ يناهت ات ُهَلْثِم ل هلم هلي ْبْضْعَي

 لوا 5 كنا ئ ات < :نوُلوُقيَك اوت نوتأَيَف جون د ىلإ اوُبَمْذا (يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْدا «يِسْفَن
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 نواصل شاي
 الآ ءويف نحت اَم ىَلِإ ىَرَت الأ «ًاروكَش ًادْبَع هللا امس ْدَقَو «ضرألا لقآ ىَلِإ لسْرلا

 بماي ميلا ضش تا :ُلوُقيَق ؟َكَبَر ىلإ اتل ٌعَم ُعَمْشَت الأ ءاتغَب اَم ىَلِإ یر

 يفت ٠ يوت ىَلَع اهب ُتْوَعد ءو يل ْتَاَ دئ هَ ةن ذب بْنَ نو هلم هل
 اي :َنوُلوُيَق َميِجاَرْبإ َنوُتاَيَك ءَميِهاَرْبِإ ىلإ اوُبَمْذا «يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْذا ءيِسْفَن يِسْفَت
 اَم ىَلِإ ىَرَت اَلأ كبَر ىَلِإ ال ْمَمْشا «ضرألا ٍلْهَأ ْنِم ُهَليِلَخ ُهَليِلَخَو هللا يبت تن 0

 ّبَضُفَي ْنَلَو لم هل ضني ماض مقبلا بِك ذق يئ ا ْمُهَل ُلوُقيَك ؟هيف نحت
 «يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْدا ؛ييفَ ييف يفت 7 ؛ټابذگ “تالت ت ُتْبَذَك تنگ يا كلم هدب

 هللا َكَلَضَت ٹا ُلوُسَر تَن ىَسوُم ای :َنوُلوُقيَف ىَسوُم َنوُنأَيَف ءىَسوُم ىَلِإ اوُبَمْذا

 نإ :لوُقيف ؟ديف نحت اَم ىَلِإ ىَرَت الأ كبَر ىَلِإ انَل ْعَمْشا ءٍساّنلا ىّلَع ویالو الاسر
 ل 6 i َبَصْفَي ْنْلَو «ُهَلْثِم ُهَلْبَق ب ْبَضْفَي مل ًابَصَع م َمْوَيلا َبِضَع دق ير

 نواه .ىسيِع ىلإ اوُبَمْذا ؛يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْذا ءيِسْفَت يفت يبيفت ؟ءاهيقي ززا مل است
 َتنَّلَكَو ُهْنِ 32 ميْرَم ىَلِإ اَهاَقْلأ عملو هللا ُلوُسَر َتْنأ ءىَسيِع ای :َنوُلوُقَيَك ىَسيِع
 يّبر نإ :ىسيِع ُلوُقَيف ؟هيف ُنْحَن اَم ىَلِإ ىَرت الا ءَكّبَر ىَلِإ اتل ْعَمْشا ءِدْهَملا يف ماتا
 ًابْنذ ْرْكْذَي ملو كلت هدم بَضْقَبْنَلَو هلم هلبق ب ُبَضُفَي مَ ًابَضَع م ا

 لک ٍدَّمَحُم ىلإ اوُبَمْذا «يِرْيَغ ىلإ اوُبمْذا « يِسْفن ييف يفت

 0 وجود

 مدد هور

 و ءءايينألا مَتاَحو هللا ُلوُسَر َتنأ ُدَّمَحُم ای :َنوُلوُقَيَف ينوي :ةياور يفو

 ؟هيِف نحت ام ىَلِإ ىَرَت الا ءَكْبَر ىَلِإ اتل مشا رح امو كن نِ مدت ام كَل شا
ce 

 ءاتثلا نحو ءوِدِماَحَم ْنِم ّيَلَع هللا ُحَتْفَي مث يتآق قِلطناَ

 E رك هاوار دادس ا لاقي مث «يِلْبَق ٍدَحأ ىَلَع ةحتفَي مل ايم هيلع
I 

 دمحم اي :ٌلاَقيَك بر اي يما ءٌب E را ی : لوفاق يأ عزا ْعَمَسُ

 ءار ْمُهَو قلا باَوْبَأ نم ن ِنَمِئألا بالا َنِم ْمِهْيَلَع َباَسِح ال ْنَم كوم نِم ْلِخْدأ

 ًايدحتم لاق هنكل «ميقسب سيل وهو مو :تاناّصلا] 4َس نإ :هلوق يه ةثالثلا تابذكلا (1)
 .بكاؤكلا نودبعي نيذلا هموقل '

 تسيل يهو «هرش نم ملسيل هتجوز :ينعي «يتخأ هذه» :رفاكلا كلملل هلوق :ةيناثلاو

 ضاير حرش . .مانصألا یا [#3 :ءايبنال] اده مرڪ لڪن لع لب#.:هلوق :ةثلاثلاو

 . ٤١١/٤ نيحلاصلا



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -۸

 نيعارضملا نيب م َّنإ ودَيِب يِسْفَن يِذَّلاَو : لائم . (ٍباَوْبَألا َنِم َكِلَذ ىّوِس اًميِف سالا

 . هْيَلَع قفتم . 00 (ىَرْضُيَو َةَكَم نيب اَمَك ْوَأ رَجَهَو َةَكَم يب اَمُك ِةَّنَجلا عيِراَصَم ْنِم

 ليِعاَمْسِإ اَهِتْباِبَو ماا ذاب ذلك ةيعارتإ َءاَج :َلاَق او سابع نبا نعو - ۷

 َسْيَلَو ءِدِجْسَملا ىّلْعأ يف َمَرْمَز قوق ٍةَحْوَد َدْنِع ءِتّيَبلا َدْنِع اًهعَضَو ىَّنَح 0 يهو
 ًءاَقِسَو ءٌرْمَت هيف ًابارج اَمُهَدْنِع عَصضَوَو َكاَنُه اَمُهَعَضَوَف ٌءاَم اهب َسْيَلَو ا زمو ةَكَمب

 بمن يأ ميارا اي : كلفت ليجاعشإ م ميت اتت يدار ى مل ات ب

 ال َلَعَجَو ءاراَرِم كلَ هَل ْتَلاَقَف يش الو سين يف َسْيَل يِذَلا يداولا اذهب اَنُكرْتَتَو

 ْتَعَجَو مَن ؛ ؛ كي ال اإ :ٌتَْلاَق م َلاَق ؟اَذَهِب َكَرَمَأ هللا :4 هَل ْتَلاَق ءاَهْيَلِإ ٌتْقَتلَي

 هد تبا ِهِهجَوب د َلَبْقَتْسا ءهَنوُرَي ال ُتْيَح ِةّييَملا َدْنِع ناگ اذ ىَّتَح ءب ْميِهاَرْبِإ ٌقَلْطْناَف

 عت ىف ربع داو قرد نم تگ نإ ابر :َلاَمَق ِهُيَدَي َعَفَرَف ِتاَوَعّدلا ِءالؤهب اَعَد
22 

 ليِعاَمْسِإ حضرت لِيِعاَمْسإ ۴ تلو ۰ [۳۷ :میهاربإ] دک َعَلَب یخ [۳۷ :ميهاربإ]

eو اا و تسطع ِءاَقّسلا يف اَم َدِفَن اَذِإ ىَّنَح  

 يف ليج برأ اصلا تتجرق د ذأ ةيهارك تقلطلاف طب لاق واول هلل

eًادحأ رت ْمَلَف ؟ادحأ یر لم رن يواولا ِتلبفتْسا م هيلع ا . 

 ناَسنإلا يس ْتَعَس م ءاَهِعْرِد فرط تَعَفَر ؛َيِداَولا تحلب اإ ىَّتَح ّدَح اًمّصلا َنِم ٌتلَبَهَف

 ؟ًادحأ ىَرَت ْلَه ْتَرَطَنَف ءاَهْيَلَع ْتَماَقَق َةَرْرَملا ِتَنَأ َمُث «يِاّولا ٍِتَرَواَج ىّنَح ٍدوُهْجَملا
 › : للي ئيبنلا َلاَك : اهو سابع نبا َلاَق .ِتاَرَم َعْبَس َكِلَد ْتَلَعَنَ ًادَحَأ َرَئ مل

 E ص :ثّلاَمَ ءًاتوَص ْتَّعِمَس ٍةَورَملا ىَلَع ْتَقَرْشَأ اّمََق «ءاَمُهّتَِب س اًنلا يْعَس

2 
٠ 
 7 ےس

 ِكَلَملاِب يه اًذِإَف ءُفاَوَغ َكَدْنِع ناگ نإ تعَسأ دك لاق ءاضيأ تعسف

Eوكت ُتَْلَعَجَف كاملا َرَهظ ىّتَح ِهِحاَنَجِب َلاَق ْوَأ -  

 يفو .ُفِرْغَت ام َدْعَب ٌروُقَي َوُهَو قياس يف ِءاَملا نو فرغت ُتلَعَجَ ءاَذَكَم اًمِدَيِب لوم تو

 ْوَل َليِعاَمْسإ َمأ هللا َمِحَر» : هلي ئبنلا َلاَق : اهو سابع نبا َلاَق .ُفِرْغَت ام ِرَدَقِب :ةياور

 ا

 ٩۷ - يراخبلا :هجرخأ ٤/۱۷۲ )۳۳۹٤( ۱۷۵و )۳۳٣۵(.

  (000)نيرحبلا ةدعاق ىه ةنيدم ‹ميجلاو ءاهلا حتفب : رجه .

 دصارم .برعلا دنع ةروهشم يهو ؛ةراجتلل ةي يبنلا اهيلإ لصو «ماشلاب عضوم : ىرصبو
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 0 ل ا م ا

 ماعلا اَذَه ويني هلل تيب اًتهاه َّنإَف َةَعْيَّضلا اوُهاَحَت ال :ُكّلَملا اَهَّل َلاَقَف ءاَمَدَّلَو ٌتَعْضْرَأَو

 لربما هيات بارلا ضْرألا َنِم ًاعِقَتْرُم ُتْيَبلا ناكو ءُهَلْهأ ُمّيَضُي ال هللا َّنإو هوُبأَو
 ِتْيَب لهآ ذأ ءمهْرُج نِ قر مهب ثّرَم ىَّبَح َكِلَذَك ْثَناَكك «وِلاَمِش ْنَعَو هني ْنَع أَ

 نإ :اوُناقك ءافياع ًارئاط ارك ؛ةَكَم لَمسأ يف : اوز ءَاَدَك ٍتيِرط ْنِم َنيِلْفُم مُهْرُج نِي

 ِنْيَيِرَج وأ ايرج اوُلَسْرَأَ .ءاَم هيف امو يِداَلا اذهب اندهَعَل ءِءاَم ىَلَع ودل والا اذ

 اكل َنيِدأَتَأ : اولاقف ك اوبا ؛ْمُموُريْخأَك اوُعَجَرَف .ءاَملاي ْمُه اذ
 : سابع نبا َلاَق . مَعَ : اولا ءِءاَملا يف يكل َّنَح ال ْنَكَلَو مَعَ :ْتَلاَق ؟ِكَدْنِع َلِزْنَت نأ

 مهله ىَلِإ ساكو « ثلا ٹو يهو «َليِعاَمْسإ أ َكِلَد ىَمْلاَ» : الب يبنلا لاق

 ْمُهَسَمْنَأَو مهن هير َمَلَعتو العلا ٌبَعَو تابا لهآ اه اوئاگ اإ یئ «ْمُهَعم اورق

 ار ان عا مأ تام : مهن ارنا ُهوُجَوَر كَرذأ املك بش نب ْمُهبجْعأَ

 جو : : ْتَلاَقَف هلع ُهَتآَرْما َلَأَسَف ؛َليِعاَمْسِإ ذج د _-- ٌعِلاَطُي ليِعاَمْسإ َحّرَرَت امَدْعَب

 رشي نح : : ْتَلاَقَك ْمِهِتَكْيَمَو ْمِهِشْيَع ْنَع اَهَلَأَس مٿ  اَنَل ُديِصَي :ةياور يفو - اَنَل يختي

 هَل يِلوُقَو َماَلَّسلا هْيَلَع يئَرْقا ِكْجْوَر َءاج ادا : َلاَق «هّيَلِإ ْتْكَسَو اودوی يف نحن

 :ْتَلاَف ؟ِلَحأ ْنِم ْمُكءاَج لَه :َلاَقَف انيس َسَنآ هنأ َليِعاَمْسِإ َءاَج امل .ِوباَب َةَبَتَع ْرْيغَ

 يف انا ةتربخأف ءاَنُسْيَع فيك : يِنَلَأَسَك ُهتْرَبْخَأ َكْنَع الأسف ٠

 السلا َكِيَلَع أَرقأ ذآ يِنَرمَأ مَعَ :ْتَلاَف ؟ءيَشب كا

 اهلل ِكِلْمأِب يِقَحْلا !ِكَمِراَكُأ نأ يِنَرمَأ ْدَكَو يبأ كاد : َلاَك ءَكِباَيَةَبَتَع ُريَغ : ُلوُقَيَو

 َلَحَدَم هذ مك دعب مها مث شا ءا ام مارن منَ كَل ءىَرخأ ْمُهنِم جورو

 ْمِهِشْيَع ْنَع اَهَّلأَسَو ؟مُثَنأ فيك :َلاَق اَنَل يِفَتْبَي جَرَح :ْتَلاَق .ُهْنَع َلَأَسَق ِهِتأَرْما ىَلَع

 :ْتَلاَق ؟ْمُكُماَعَط ام :َلاَقَ .وللا ىَلَع ْتَنْنَأَو َوَعَسَو ريخ نحن : :ْتَلاَقَق ءْمِهِيَكْيَمَو
 لاق .ِءاَملاَو محّللا يف ْمُهَل راب مم الا لاق بالا : تّلاق ؟ْمُكُياَرَش i ُمْحّللا

 ORR لاق ءويف ْمُهَّل اد ْمُهَل ناگ ْوَلَو ٌبَح وَِمْوَي ْمُهَل ني ْمَلَو : زال يلا
o2 1 

 .ُاَقِفاَوُي ْمَل الإ َةَكَم رْبَعب ٌدَح أ اَمهْيَلَع

 ْتَلاَقَف ؛ُديِصَي َبَهَذ :ةثأرما تّلاَقَف ؟ٌليِعاَمْسِإ َنْيأ :َلاَقَف ءاجف :ةياور يِفَو
 اًنُماَعَط :ْتَلاَق ؟ْمُكُباَرَش اَمَو ْمُكُماَعَط امو :َلاَق ؟َبَرْش 0 ءُلِزْنَت الأ ا

 وُبَأ َلاَمَف :َلاَق .ْمِهِبارَسَو ْمِهِماَعَط يِف ْمُهَل ُكِراَب َمُهّللا :َلاَق املا انباَرَشَو محلا
1 
1 



 حّلُملاو تاروثنملا باتك -۸

 تبني هيَ ماسلا هيلع يترا ِكْجْوَر َءاَج اًذإف :َلاَق . َميِهاَرْبِإ ةَرعَد رب : ي مساقلا
 تح خت اناتأ 0 :ْتَلاَق ؟دَحَأ نب مقا ل :َلاَق ٌليِعاَمْسِإ َءاَج اّمَلَف . هبا ََبَتَع و # O ا ع

 ريځب انآ هتربخأف اَنُسْيَع فْيَك يِنَلأَسَف «ُترَبَْأَف َكْنَع يِنَلَأَسَ هِْيَلَع ْتَنْنَأَو ءِةَكِيَهلا
 ما 53 2 نأ 5 اق ل

 0 رمي ماسلا كيل ار رقي معن : :ْتَلاَق ؟ِءيّنب ِكاَصْوأَ 2 اق
 ها. 0

 ا 7 و 2 اي 2ع 7 ا
 َءاَج مث «هللا َءاش ام ىلع كبل كىا نأ يِنَرمَأ ٌةَبَتَعلا ِتْنأو «يبأ َكاَذ :َلاَق

 ك

2 

 : لاق E : لاق ؟َكْبر كرم أ اَم ٌمَنْصاَف

 ِتْيبلا يم َدِعاوَقلا َعَقَر َكِلْذ َدْنِعَف اهو ام ىَلَع ٍةَعِفَتْرُم ٍةَمَكأ ىَلِإ َراَشَأو ءاتهاه

 ٍرَجَحلا اذهي اج كالا حر اإ ىَلَح ين مارد ةَراَجلاڀ يِتأَي ليِعاَمْس] َلَحَجَ
E٤ لسع ا تروم : نالو اَمُهَو ةراجحلا هواي ُليِعاَمْسِإَو ينب َوُهَ  

2 

 NYY : E“ ہلا تنأ َكّنِإ

 ل ّمأَوليِعاَمْسإب جرح ميار 0 يار 5
2 
 تحت اًهَعَضَوَف كَم مق ىح ؛اَهييَص ىَلَع اَهّتَبل ريَ ا ا

 م هتان ءادك اولیا مل ىَّنَح ليعامشإ ما ةعبَئاَق ءوِلْهأ ىَلِإ مي ُميِهاَرْبِإ َعَجَر مف َةَحْوَد

 ْتَلَعَجَو ْتَعَجَرَف شاب ُتْيِضَر :ْتَلاَق وللا ىَلِإ :َلاَق ؟اَنُكْرْنَت ْنَم ىَلِإ ُميِهاَرْبِإ اَي : ِهِئاَرَو

 عر كن ذل :كلاق هامل قال لع ءاقنيص ىلع هيلة بر
 EOE م رع

 : ْتَلاَق يث ءًاطا اًوْهأ كلَ تَلعكَو «ةَورملا ِتَنأو ءْتَعَس يوارلا ِتّقََب اف «ادحأ صحّ

 ِتْوَمْلِل عسي ُهنأَك أك ءدِلاَح ىَلَع وه ادا ترقق ْتَبَمَدَق ؛ٌئِبَّصلا لعق ام 7 ٌتْرَظَتَق ٌتْبَهَذ ول

 ءامَّصلا ٍِتَدِعَصَق ْتَبَهْذَ ءًادحأ سجا يلَعَل ُتْرطنَف ُتْبَهَدْوَل :تَاََف اسف امر مَ

 َلَعَف ام ٌتْوِلطَتَق ٌتْبَهَّذ ول : ْتَلاَق ّمُث ءًاعْبَس تمت ْتَمَنأ ىح ءادحأ ست ْمَلَف ثرظنو ْتَرطَنُ

 َرَمَعَو ءاَذَكَم هبِقعب َلاَقَق ٌليِرْبِج ادا ريح َكَْنِ ناك نإ فغا ا ترس يم اذان

 ٌتيدَحلا َرْكْذَو . . . ٌنْفْحَت ْتَلَعَجَف َليِعاَمْسإ ما تشه دف ءاَملا ٌقثْناَف «ٍضْرألا ىّلَع ِهِبِقَعب

 0 تاياورلا هذهب يراخبلا هاور 57

 .ُلوُسَرلا :«يرَجْلاَو» :ىلو نأ يفق 1 .ةريبكلا ؟ ةرجشلا (ةَحْوَدلا»

 .ُقَهْسي : يأ :1عَشني١ و دو ةانعم  ةيَملأَوَف

 ا يفرم لا نإ «نيِعاَشإ ب باق اولا ولاد وكلا ذل عَ امك
 2 أ

 عا



n 
AAَّنِم ةأمكلا» : لوقي ةا هللا لورا فس ٠ لاق ها ديز نب ديعس نعو -  

 .هْيَلَع قفتم «'”نْيَمْلِل ٌءاَفِش اَهْواَمَو ءَّنَملا
e 

® ® 

  - ۸يراخبلا :هجرخأ ٤٤۷۸( 77/5(« ملسمو ٦/۱۲۴ )۲۰٤۹( )۱۵۸(.

 :لاوقأ ةثالث هيف «نيعلل ءافش اهؤامو» :لوق )١(

 .نيعلا اهب جلاعي يتلا ةيودألا يف طلخي اهءام نأ :اهدحأ

 . اهئام راطقتساو ءاهيش دعب اتحب لمعتسي هنأ : يناثلا

 ىلإ لزني رطق لوأ وهو رطملا نم هب ثدحي يذلا ءاملا اهئامب دارملا نأ :ثلاثلا

 .5”77 /4 داعملا داز . . .ضرألا
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 فعلا باتك 9

 هلضفو رافغتسالاب رمألا باب ۳۷۱

 : ىلاعت لاقو ۰٠۹ :دئسمر €تتمۇملاو نومو َكْيَذِل ٌرفْغَتْساَو» اع هللا لاق
 حس لاک لا :ء.تيتر ©«( ایی اًروُفَع ناك ہک تإ مآ ِرْفْعَمساَو ويب صوب هم

 نِ اونا لل : ىلاعت لاقو ءم : متد» 6€ ااو اك مَنِ هع وک 2و كير ِدْمَحي

 7 “۷ :ناّرمع لآ راسلاپ تفشل :) ِهِلوَق ىلإ ٠6[ :ناّرمِع لآ] و گج مهر

 کھ اوف هلآ دج هلا رفعي دُ هش ملظي وأ اوس لمعي نوط :ىلاعت

 6 مف تن و مبدع هلا تاك امو :ىلاعت لاقو ۰۰ :ءاسيتلا]

 أَومْلَط وأ ةَ أولم اإ :ىلاعت لاقو ٣۳[« :لاتفنالا] <© ورفعت مه فو
 اول ام لع وصي 2 و هلآ ل والا ٌرِفْعَي سو مهبول أو اورقغكساف هلآ ورگ وإ

 .ةمولعم ةريثك بابلا يف تايآلاو مه :ناّرمِع آر € ترملعي مهو
 o ر يب ر 7 900 05 €

 «يِبْلَك ىَلَع “نامي هند : لاق كك هللا لوسر نأ : هنو ىنزملا ٌرَعَألا نعو _ ۹

 ا .ملسم هأور .ّرَم َةَكِم مْوَيلا يف هللا غشا ينإو

 )٤۱(. (۲۷۰۲) ۷۲ /۸ ملسم :هجرخأ -4

 تارتفلا دارملا : ضايع يضاقلا لاقو .بلقلا ىشغتي ام وهو :نيغلا نم» :يوونلا لاق )١(

 بيقع ۲۲/۹ ملسم حيحص حرش .«هيلع ماودلا هنأش ناك يذلا ركذلا نع تالفغلاو

)°( 



5 
 ينإ ِهَللاَو» :ٌلوقي لكي هللا لوُسَر ٌتعمَس :لاق ؛هيذ ةريره يبأ نعو _- ٠١

 ىزا هرم َنيِعْبَس ْنِم رتا موَيلا يف هيل ُبوُنأَو هلا هللا ُرِفْغَتْسأل

 َبََدَ ءو مل ول هپ ييف يِڍَلاَو» : هي ثلا وسر لاق :لاق هلو هنعو 2 ١

 رم ىَلاَعَت هللا َنورِفَْتْسَيِك نودي موق ءاَجَلَو ءْمُك ىَلاَعت هلل

 هم ٍدِحاولا سِلُجَملا يف ةي هللا لوسرل دخن دعت انک :لاق ءا رمع نبا نعو - ۲
5 20 

 211 يي ْبَتَو يِل ُرِفْغا ٌبَر» :ةرم

 . «بيرغ حيحص نسح ثيدحاا :لاقو

 لج راقفيسالا مزل نما : الج هللا لوسر لاق :لاق ءار سابع نبا نعو _ ۳۴
 سم هع ا

 هاور ت ل كيك نه ُهَفَرَرَو «ًاجَرَف مَ لَك ْنِمَو «ًاجَرْخَم ٍقيِض لگ ْنِم هل هلا

 .دواد وبأ

2 0 

 ال يذلا هللا َرِفْغَتْسأ : َلاَق ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنو دوعسم نبا نعو _ 5

 وبأ هاور .«ِيفْحَّرلا َنِم َّرَ ْدَق ناك ناو ءةُبوُنُذ ْتَرِفُغ «ويّلِإ ٌبوُنأَو ُموُيَقلا ٌنَحلا َوُه الإ هَل
 .«ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح» :لاقو «مكاحلاو يذمرتلاو دواد

 لوق ن ْنَآ ٍراَفْمَيْسالا ُدْيَس» :لاق ولك يبنلا نع و هڪ سوأ ِنْب دادس نعو 6

 ام َكِدْعَوَو َكِدْهَع ء ىَلَع اَنأَو ءَكَدْبَع بع انو ينفك كلا ال لإ ال ين تأمل بع

 رِفْغاَف «يِبْنَدِ ُءوبأو :ّيَلَع َكِمْيب كَ ٌعوبأ تفت ام رش نم كب دوعا

 دع

 ٩١ _ ثيدحلا رظنا )١7(.

 ١ ثيدحلا رظنا- )177(.

 يف يئاسنلاو «(5474) يذمرتلاو «("815) هجام نباو )١517(« دواد وبا :هجرخأ 9 ۲

 يي .(۱۰۲۹۲) «ىربكلا»

 «(۱۰۲۹۰) «ىربكلا» یف یئاسنلاو «(۳۸۱۹) هجام نباو )۱٥۱۸(« دواد وبأ :هجرخأ - ۳

 0 .فيعض ثيدح وهو

 .1١١-1/7١18و 51١/١ مكاحلا :هجرخأ _ 5

 نبا نع 178/٠١ )٠١١١١( ةرهملا فاحتإ يف امك «لكوتلا» يف ةميزخ نبا :هجرخأو

 .دوعسم

 .ًاعوفرم هيب يبنلا ىلوم ديز نعف )۳١۷۷( يذمرتلاو ء(١١١٠) دواد يبأ اتياور امأ

 ٥ _ يراخبلا :هجرخأ ۸/ ۸۳ )5705(.
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 لَ هيي نِي َتاَمَك ءا ًانقوُم ِراهٿلا يِ اهَلاق نم .كنآ الإ َبوُنذلا ٌرِفمَ ال ُهّنَك يل
 نأ َلْبَق َتاَمَق ءاهب ٌنِقوُم ّوُهَو ءلّْللا َنِم م اَهَلاَق ْنَمَو ٍقْنَجلا ٍلْمأ ْنِم َوُهَق ٠ سمی ت نأ

 يراخبلا هاور .هوّنَجلا لهآ ْنِم َوُهَف «حِبْصُي
 0 يع

 . ٌفرَتْعَأَو َرِقَأ :هأنعمو ةدودمم ةزمهو واو مث ٍةمومضُم ِءابب «عوبأ»

 َرَمْعَتْسا ءِهيالص ْنِم َفَرَصْلا اّذإ لك هللا لوسر ناک :لاق طو نابوث نعو 5

 ؛ماَرْكإلاَو ٍلاَلَجلا اداي ٌتْكَراَبَت ماسلا َكْنِمَو ماسلا كنا َمُهَللا» :َلاَكَو ًاثالئ هللا

 0 اا ا ا أ َوُهَو - يِعاَرْوالِل ليق

 . ملسم هاور . هللا

 :ِهَتْوَم لبق َلوُقَي ْنَأ ريكي هل هللا ُلوُسَر ناك :تلاق ايو ةشئاع نعو - 4١الا/

 .هيلع قفتم اهّيَلِإ ٌبوتأو هللا 00 وِدْمَحِبَو هللا َناَحْبَس»
 نب اي :ىَلاَعَت هللا َلاَق» :ٌلوقي ع لاق هيك سنأ نعو - ۸

 22 2 ر م6 -أ كو مص سس

 و ءمڌآ نب اي «يِلاَبأ و كنم ن ت ىلع قل ترک یزو يا ت مآ

 2 a o a o z8 ه جل
 ل َكَن مد "رب أي < يل 1و كل كر ؛ يئرففتْسا مث ةءاَمسلا َناَنَع كبو تقلب

 . (ًةَرِفْغَم اًهبارقب كيال اعيش يب كرش د ال يِنَئِقَل مث ٠ ءاًياَطَح ٍضْرَألا ٍباَرْقِب يني

 .«نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور

 .َرْهَط يأ ءاَهْنِم كَل َّنَع ام وه :َليِقَو ءُباَحَّسلا َوُه ليق : نيعلا حتفب ؛ِءاَمَسلا ناتَع»

 .اهألو ٌبراَقَي ام َوُهَو .رهشأ مضلاو ءاهرسكب يورو «فاقلا مضب 'ضْألا ُباَرُقَو»

 نرثكأو َنْفَدَصَت ِءاَسْنلا َرَشْعَم اي» :لاق ‹ ّيبنلا نأ : او رمع نبأ نعو - 1۸۷۹

e؟راَّلا ِلْهَأ رَت اََل اَم : َّنُهْبِم ٌةأرما تلاق «راتلا لمَ رك َّنُكْتْيَأَر ين  

e)َبَلْغأ ٍنيِدَو ٍلْفَع ٍِتاَضِقاَن ْنِم تِ دار ام 29ريِشَعلا َنُوْفْكَتَو < لا  

 )١151١6(. ثيدحلا رظنا- 865

 .ريسي فالتخاب (۲۲۰) )٤۸٤( 50/5 ملسمو «(۸۱۷) ۲۰۷/۲ يراخبلا :هجرخأ _ ۷

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو ء(١٤٠) يذمرتلا :هجرخأ - ۸

 .(۱۳۲) (۷۹) ٦۱/۱ ملسم :هجرخأ _ ۹

 . 4 ةياهنلا .ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو داعبإلاو درطلا هللا نم : نعللا )1)

 ٠٤١. /۳ ةياهنلا .جوزلا :ريشعلا (۲)



 س
 220 ودور و ا اا 5 0 9 م 2 ت 5 و 5

 ٍةداَهَشِي ِنْيَتأَرْما ُةَداَهَش» :لاق ؟ٍنيّدلاَو ٍلْقَعلا ناَصُمْن ام :تلاق «َّنكْنِم بل يِذِل

 . ملسم هأور ف ال َماّيَألا ْتَْكْمَتَو (لَجَر

 ةنجلا يف نينمؤملل ىَناَعَت هللا ًدعأ اَم نايب باب ۲
  O OSمحج د أ - ريع م چ ت 0006 1 و أ 7 ها جاجا 77 +

 ام انعزنو ل نينماء ولس اًهوُلْخَدَأ @ ِنويعو تلج ىف َنيِقّنمْلا تإ :ىلاعت هللا لاق

 ٠ و  f ooهاد عاش 00 . ےک ب م درا م 4م يما 2
 نخب اهني مه امو بص ایف هسي ال © نلمس ررس لع اول لغ نم مِهروُدُص يف

3 

 © :رجحلا] ٤٥-٤4[۰

ot at $er 2 20 0 8 5ر  ror اتيا انماء نبذل © تبرع رتا الو مولا کنم ُفَوَح ال دایی :ىَلاَعَت لاقو م 000 تم ٤ 
 نم ٍفاَحِصِب مع ٌفاطب ل توربحم جورو رشا َةَنَجْلا ولدا © تيبس أوناكحَو 2 يس 2۸ م رس >4 f 1 2 مرر 2 عج 5 م

 س ا 22 0 32 م یک 26 e 204 7 2 ےو چر او و٤ ءم ہے ر

 ةا كليو )ل «توُديدَح اهيف راو ثييعألا دمو سفنألا هيه ام اهيفو باو بهذ
 3 rs ےل C< صر الإ اس ص امرء مزعل 2: 4 3

 :فّوعتلا] © نوكأ اَهْنَم یک ةه اف 0ك َوُلَمَعَت ك ام اَهوُمَمْيِروأ ىلا

[VTA 

  0 0206 1 8 7 5ےک مح 2 يد , عج 0

 نم وسبل ف بويعو تلج ىف ل نيمأ راقم ىف نيقتملا نإ :ئلانعتت لاقو

 هك لکي ايف وعذب ©) نع روج مهتر َكِلَدَكح © ليس ٍقَوَتْسِإَو يدش
 دم © ريل ٌباَدَع قور لوألا ةكَبلا الإ تَوَملا انهض تڈ ل @ تیت
 ء[ع[مالحم١ :ناخدلا] 4O عيِظعلَأ رولا ره كلذ كبَر نم

 ةَرْض مههوُجو ىف رعت ل نورظي كيرالا لع © ریت ىل َرارَبأْلا نل :ىلاعت لاقو

 جامو © نوسفاتتمْلا ماي َكِلَو نو كي تخ ©3 رحم ٍقِحي نم ومس 9 يأ
 ةريثك بابلا يف تايآلاو ٠۲-۸ :نيفتطملا 4( َنورقمْلا اهي ُبَرْثَي اع @ وینت نم
 ا

 ءاهيِف َةَنَجلا ّلْمَأ ٌلَكاَي» : ةي للا لوسر َلاَق :َلاَق كو رباج نعو _ ٩

 “۶ىُ َكِلَد ْمُهُماَمَط ْنِكلَو َنوُلوُبَي اََو «َنوطْخَتْمَي اَلَو «َنوطَوَفَتَي اكو َنوُبَرْشَيَ
 .ملسم هاور .هَسَمَنلا َنوُمَهْلُي امك َريبكَتلاَو َحِيِبْسَنلا َنوُمَهْلُي ءِكْسِملا حْشَرَك

 ٠ ملسم :هجرخأ- ۸/ ۱٤۷ )۲۸۳۵( )۱۹(.

 )١( ةياهنلا . لقعلا :بللا ٤/۲۲۳

 ) )۲.(أشج) 7860 /۲ برعلا ناسل .ءالتمالا دنع ةدعملا سفنت وه :ؤشجتلا
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 ٌتدَدْعَأ :ىَلاَعَت هللا َلاَق» : هللا وسر َلاَق :َلاَق هيو ةريره ىبأ نعو ١
 ا 4 م > z2 ه 2 0 02 هم اوك 0 03 -

 1 ا ا نذأ الو تار َنيَع ال 0 ىِداَبِعِل
2 04 20 

 4 وسعي ا اَمب رج نما رف نم مه ىنْحَأ ات ٌسْنَ سف ملعت الف :متفش د نإ اوٌوَرُفاَو

 ۷(٠ e :ةَدجكلا]

 ٍةَروُص ىَلَع َةّنَجلا َنوُنُخْدَي ِةَرْمُر ْلَّوَأ» : ل هللا ٌلوسر َلاَق :َلاَق «هنعو _ ۲

 ال ةءاَضإ ِءاَمَّسلا يِف ّيّرُد پگؤگ دعا يلع رل َنيِذّلا مت ْدَبلا َهَلْبَل ِرَمَقلا

 ُمُهُحْشَرَو «ُبَمّذلا ٌمُهْظاَشْنأ .َنوظِخَتْمَي او ولفي اَلَو «َنوطَوَفَتي اكو نولو
 ٍلُجَر ٍقْلَح ىَلَع ءُنْبعلا ٌروُحلا ْمُهُجاَوْأ بيلا ُدوُع وألا ٌمُهُرماَجَمَو كسلا
 .ِْيَلَع قفتم ؛ءاَمَّسلا يف ًاعاَرذ َنوُتِس مَآ مهيب ةَروُص ىَلَع ءِدِحاَو

 ٍدِحاَو ّلُكِلَو .ُكْسِملا ُمُهُحْشَرَو ءُبَمَّدلا ايف ْمُهُنيِن» :ملسمو يراخبلا ةياور يفو

 9 ْمُهَنْيَب فاليخا ال < ءٍنْسُحلا َّنِم محلا ِءاَرَو نِ اَمِهِقاَس خم ىَرْي ناتج ْمُهْنِ

 .ًايِِشَعَو ركب هللا َنوُحّبَسُي ءِلِحاَو ُبْلَك ْمُهُبوُلُق «ضْعاَبت
 مهضعبو ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب مهضعب هاور .«دحاو ٍلُجَر تلح ىَلَع» :هلوق

 . حيحص امهالكو امهمضب

 لَك ىّسوم َلأس» :لاق كو هللا لوسر نع ءهيفلَؤ ةبعش نب ةريغملا نعو - 1887

 نجلا ِةَنَجلا لُهأ َلِخْدُأ اَم َدْعَي ءيڄَي ٌلُجَر َوُه :لاق ؟ةَلِْنم ةَنَجلا لمآ ىَنْدأ ام :َُب
 اوُدَحأَو هَل اَنَم ٌنساَنلا َلَيَت دقو َفْيَك بر ئأ :ٌلوَقَيَف .ةئجلا لحدا :ُهَ : لاكي

 ٌتْيِضَر : ُلوُقيَ ؟ايدلا ولم نم كل كلُ لني كَ نوب نأ ص ا ن اا
 بر ُتْيِضَر .ٍةّسواخلا يف لوُميَك هلم ُهَلْثِمَو ُهَلْثِمَو هليو َكِلَذ كَل :ُلوُقيَق ٿر ود

 ٌتِيِضَر :ُلوُقِيَ .َكْنْيَع ْتَّذَلَو َكْسْفَت ْتَهَمْشا ام كلو ا :ُلوَقِيَق

 يي م مارگ ُتْسَرَغ ؛ُتدَرآ َنيَِّلا كوو :َّلاق ؟ةّلْوْنَم م ْمُهاَلْعَأَت ٌبَر :َلاَق ل
 .ملسم هاور . هرب ٍبْلَك ىَلَع رحب ْمَلَو ند عم ا ا

  _- ۱يراخبلا :هجرخأ ١57/4 )۳۲٤٤(« ملسمو ۱٤۳/۸ )۲۸۲٤( )۲(.

  _ ۲يراخبلا :هجرخأ ٤/510( ۱٤۳"( و)۳۲٤١(« ملسمو ۸/۱٤٩ )۲۸۳٤( )٠١(

 .(۱۷)و

 .(۳۱۲) (۱۸۹) ۱۲۰/۱ ملسم :هجرخأ _ ۴۳

 : هر



 نيحلاصلا ضاير /

 َّنلا ٍلْمأ َرِخآ مّلغأل يئإ» : ي هللا وسر لاق :لاق هڪ دوعسم نبا نعو - 4

 ا و اع را م عجل ا اجور

 ّبَر اي :ُلوُقِيَف «ٌعِجْرَيَف «ىألَم اهنا ِهْبَلِإ ليَ ءاهيتايک رك جلا لحدا ْبَمْدا :هل ك

 «ىألَم اهّنأ ديلإ ّلّيْخَيَك ءاهيتأيف ةََجلا لحذف ْبَمْذا :هل د هللا ُلوُقَيك !ىآلَم اَهُْدَجَو
 كَل َنإَك .ةّنجلا لحدا بهذا لاق هلا لركن ا او كر ا . ٌعِجْرَيِف

 وا يب ٌرَحْستأ :ُلوُقيَك ءايْنُدلا ٍلاكْمَأ َةَرْسَع َلْئِم َكَل نإ وأ ؛اًهِلاَتمَآ َهَر َرْشَعَو اًيْنَدلا لم

 هدو تدب ی خ NS : لاق ؛ُكِلَملا َتْنأَو يب ٌكَحْضَت

 . هيلع قفتم هلم نجلا ٍلْهأ ىتدأ كلذ» :ٌلوقي َناَكَف
 0 هاه 26 يسعد 2 0 تعا مورست 2 ٤ء

 ْنِم َةَمْيَخَل ِةَنَجلا يف نِمْؤُملِل نإ :لاق ةي ئبنلا نأ : ههو ىسوم يبأ نعو _- ٥
e23 > etوم را ا هو - 0 8 95 و  oرو  

 مهيلَع فوطَي نولهأ اًهيِف ِنِمْؤَملِل .اليم نوتس ِءاَمّسلا يف اهلوط ٍةَفَّوَجَم ٍةَدِحاَو ٍةَولْؤل

 .هيلع قفتم ؛ًاضْعَب ْمُهُضْعَب ی ىَرَي الف ُنِمْؤَملا

 . عارؤ يفالآ ةت :؛ليملا»

 ٌةَرَجَس نجلا يف نإ :لاق ب ئبنلا نع هيض يردخلا ديكس يا نعود 1187

 . هيلع قفتم «اهُعطْقَي اَم ََِس َةَكِم َعيرّسلا '”َرْمَضُملا داَوَجلا ٌبكارلا ٌرِيِسَي

 يف ٌبكاّرلا ٌريسَي» :لاق هنو خانم ترب ساشا ویلا يف هايورو

- 
3 E AE 

 )0 هنس هئم

 نِي ٍِفَرُعلا ّلْهَأ َنْوءاَرَكَيَل سَ َلْهأ ّنإ» :لاق هلي ّيبنلا نع ر -_ ۷
 ام لضاَقَتِل ٍبرْغَملا وأ ٍقرْشَملا َنِم قفألا يف َرباَعلا ّي دلا َبَكْوَكلا َنْوءاَرَت اَمَك ْمِهِتْوَن

 ٤ _ يراخبلا :هجرخأ ١57/8 )5511(: ملسمو ۱۱۸/۱ )185( )۳۰۸(.

 ٥ - يراخبلا :هجرخأ 5/١8١ )٤۸۷۹(« ملسمو ١58/4 )۲۸۳۸( )۲۳(.

 ٩ _ يراخبلا :هجرخأ ١57/8 )1٥٥۳(« ملسمو ۸/ ۱٤٤ )۲۸۲۸(.

 يراخبلا :هجرخأو ١/ »)5481( ۱۸۳.ةريره يبأ نع (1) (۲۸۲۱) ۸ ملسمو

  - ۷يراخبلا : هجرخأ ٤/ 75557( ۱٤١( 2ملسمو ۸/ ۱٤١ )581( )١١(.

 عج ع

 .فختل ًاتوق الإ فلعت ال مث «نمست ىتح فلعلا اهيلع رهاظي نأ وه :ليخلا ريمضتو )١(
 .۹۹/۳ ةياهنلا



 رافغتسالا باتك -85

 0 3307 د هاري موس
 يِذَلاو ىَلَب» :لاق مهري اهلي ال ءايبنألا زام كلي ؛ هللا لوسر اي : اولاق “مهيب

 .هيلع قفتم .؛َنيِلَسْرُملا اوُقَّدَصَو هللاب اونَمآ ٌلاَجِر ءوِدَيِب ييف

 ٍةَنَجلا يف سْؤَق '"'”ُباَقَل» اَعَل» :لاق ل لل هلا لوسر نأ : هه م ةريره يبأ نعو - ۸

 . هيلع ا ل عسا

 لك اهواي ًاقوس ِةَّنَجل ٍَنَجلا يف َّنإ» :لاق ب هللا لوسر نأ : هو سنأ نعو 2-8
0 < al 

 لاج ًانسح نوما ؛ْمِهِباَيَِو مهِحوُجُو يف وٿ :ِلاَمّشلا حير تك تهتك و

 ْمتْدَدْرا قل واو :م ْمُهوُلْهَأ ْمُهَل ُلوُقَِك ءًالاَمَجَو ًانْسُح اوُداَدْرا دقو ءْمِهيِلْمَأ ىَلِ | َنوُمِجَرَيَ

 . ملسم هاور .«!ًالامَجَو انسخ اَنَدْعَب ْمُندَدْا دق او ْمُْنَأَو :َنوُلوُقيَك !ًالاَمَجَو انسخ

 َنوءارَتمَل َةّنَجلا َلْهَأ ّنإ» :لاق لي هللا لوسر نأ : هو دعس نب لهس نعو _- ٠
2 0 

 .هيلع قفتم هِءاَمَّسلا يف َبكوكلا َنوءاَرَتَ امك نجلا يف َفَرْغلا

 ىّنَح َةْنَجلا هيف فص َفَصَو اسِلْجَم هلي يبنلا َنِم ُتْدِهَش :لاق هلو هنعو 7 ۱
 م

 ىلَع َرَظَح اَلَو ءْتَعِمَس نأ اَلَو ءْتَآَر ٌنيع ال ا اهيف» :ِهكيِدَح ٍرِخآ يف لا م ( ىَقتْنا

 الو ا هلوق ىلإ 1 :ةجكلا] © عِجاَصمْل نع موج اجت : أرَ مث هِرَشَب لَ

Eيراخبلا هاور .[۷ :ةتجكلا] 4 ٍناعأ رف نم منَ ضخ ات م . 

 لهآ لح اذإ» :لاق ةي هللا لوسر َّنأ ا ةريره يبآو ديعس يبأ نعو د 5

 الف ءاوُحِصَت نأ ْمُكَل ناو ادب اوتومت الف اوست نأ ْمُكَل نإ : دام يوت نجلا وكلا

 اوسابت الف ءاوُمَعْنَت ْنَأ ْمُكَل ناو ءًادبأ اوُمَرُهَت الف اوب 2 وُبِشَت ْنأ ْمكَل ناو ادا اَوُمَقْسَت

 . ملسم هاور . ًادبأ

 .(۲۷۹۳) ٠١ /5 يراخبلا :هجرخأ - 4

 .(۱۳) (۲۸۳۳) ١56/8 ملسم :هجرخأ _ ۹

 ۱٤٤/۸ )۲۸۳۰( )1١(. ملسمو ,.(50565) ۱٤۳/۸ يراخبلا :هجرخأ _ ٢

 .(0) (5855) ۱٤۳ /۸ ملسم :هجرخأ _- 0١

 .ةريره يبأ نعف ١57 )۳۲٤٤( /5 يراخبلا ةياور امأ

 .(۲۲) (۲۸۳۷) ١58/8 ملسم :هجرخأ - ۲

 )١( ةياهنلا .امهرادقم يأ :سوق باقو حمر باق هنيبو ينيب :لاقي ءردقلا ىنعمب :باقلا 4/

١ ' . 14 
7 



 ن
 نم مكدخ] فم ىا نإ" :لاق كي فا لوسر نأ : هيض دل کک ۸۹۴۳

 لوقف معنا: ٌلوقيف ؟َتَّنَمَت مت له : ُهَل ٌلوُقيَق ل نمت :ُل وُقَي نأ ِّنَجلا

eTملسم هاور .(هَعَم هلْثِمَو . 

 ُلوُقَي ن هللا نإ :لاق ةي هللا لوسر َّنأ : بط يردخلا ديعس يبأ نعو - 4

 :ٌلوَقيَف «كْيدَي يف ٌرْيَحلاَو ُكُيَدْعَسَو ر َكِيَل :َنولوقيق دّنَجلا لها ا : دّنَجلا لْمأل

 ْنِم ًادحأ طغت ْمَل ام انَتْيَطْعَأ دقو ابر اي ىَضْرَن ال اَنَل اَمَو :َنوُلوُقيَ ؟ 00

 ؟َكِلذ ْنِم لَضْنَأ ِءيَس ياو :َنوُلوُقيَف ؟َكِلذ ْنِم َلَضْنأ َلَضْفأ ْمُكيِطْعَأ الأ :ٌلوَقِيَق ٠

 . هيلع قفتم .«أدَأ ُهَدْعَب ْمُكْيَلَع حسا اق يناَّوضر ْمُكيَلَع لجأ :

 رَمَقلا ىلإ َرَظَنَف اي هللا لوسَر َدنِع انُك :لاق هو هللا دبع نب ريرج نعو 6

 يِف ٌنوُماَصَت ال َرَمَقلا اَذَه َنْوَرَت امك ًاناَيت کبر نورس ْمُكَنِإ» :َلاَقَو ِءِرْدَبلا َهَلْيَ

 .هيلع قفتم اِهِتيْؤَر

 ٌةَنَجلا ِةَّنَجلا لهآ َلَكَد اذإ» :لاق ل هل هللا لوسر نأ : الط بيهص نعو _- 0
 ملأ ؟انَموُجُو ضي ملأ : لولو ؟:ُكديزأ اع ًائيَس َنوديرت :ىَلاَعَتَو كرات هللا ُلوَقَي

 ّنِم ْمِهْبَلِإ ّبَحَأ ًاعْيَس اوظغأ اَمَك ءَباَجِحلا ٌفِشْحَيَك ؟راَئلا َنِم اَنجَتْتَو َةَّنَجلا اَنْلِخُدُت
 ا کک
 .ملسم هاور .«ْمِهْبَر ىلإ رظنلا

 ني فرت ا َرِهبِدَبَي ِتَحِلَّصلأ اونو أ ا تر َّنإ» :ىلاعت هللا لاق

 او ا ايف ميو مهلا كتحبس ايف موعد © يتلا تج يف ٌردهْتألا مب

 9-١٠١[٠ :سنوي] 04 ١ بيكا بر ر ٌدَمَحْلأ نأ ْمُهِسَوْعَم

 ىَلَع لص َّمُهَللا . هللا ادم نأ اَلْوَل يِدَتْهَنِل انك اَمَو اَدَهِ َناَدَه يِذَّنا ش الا

 ا امك ردو وچاوزآو دمحم لآ ِىَلَعو .ّيمألا بلا َكِلَوُسَرَو ُكِدْبَع لمم

41 

 ِهِجاَوْرَأَو ٍدَّمَحُم لآ ىَلَعَو E ٍدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو «َميِهارْبِإ لآ ىلعو ٌميِهاَرْبِإ

 .(۳۰۱) (۱۸۲) 1١١5/١ ملسم : هجرخأ _ ۴۳

 ٤4 _ يراخبلا :هجرخأ ١57/8 )50159(., ملسمو ١55/8 )۲۸۲۹( )9(.

 ٥ _ ثيدحلا رظنا )1١6١(.

 .(۲۹۷) (۱۸۱) ۱۱۲/۱ ملسم :هجرخأ _ 1
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 ت 2 5 57 r ا ی ~0 همس 2 05 0 ع

 .ٌديِحَم ٌديِوَح َكْنِإ َنيَِلاعلا يف ميهاربإ لآ ىَلَعَو َميِهاَرْبِإ ىَّلَع َتْكراَب امك ءهِييَرْدَو

 ا 5
 :هفلؤم لاق

 هم 2 ت ےس o همهم ا ا وک 0 2 2 رىا ق 9ر

 ٍةَئِوَتِسَو نيعبس ةنس ناضَمَر رهش عبار ٍنينثولا موي هني تغرف

 قشمرب





 تاعوضوملا سرهف

 ا ةيوتلا باب

 كد ل E حبوا ةماقتسالا يف باب

oon 

«o o o o» @&عاق  o o a a oمام ها اق د. فاو ا. او دعاه هو  

‘enemas nna aS» 

 TT د .اه ها واه هه

moeم6 ا همه د. دم ا. دم ام مه دعا عاق اه عاق دو  

 ها ادق ده د. ام د .ام ادعم عاق دعاه هاى ام ا. ده masa هاه عه

 مافاد. او هاد ادم .٠ عاف او دقاق ده واو هو د. اقوا. د. اة اة اع هاه

 مان دمام د. د .عافأاو . عاق دعاه عاف. هاه اه عاف ىع اق اه اهلا»

 Ne A A SSR ىَناَمَت هللا تاقولخم ميظع يف ركفتلا يف باب

 هام دم اماما. تاريخلا ىلإ ةردايملا يف باب

 ا ا أ بم ةدهاجملا يف باب

 مام ا . ادم ا. د .اث اد. و عم ا. ا .اوادم هع د. د عاواده ده هاه ا« هى هاه

 هاه دعا. م اد. د .اق د قعاع هو ادع moO سف هاه هاه هاو اه هى هاه

 تا ا كا رتل A رمعلا رخاوأ يف ريخلا نم دايدزالا ىَلَع ثحلا باب

 e ريخلا قرط ةرثك نايب يف باب

 1 ةدابعلا يف داصتقالا يف باب

 0000 لامعألا ىَلَع ةظفاحملا يف باب

 اهبادآو ةنسلا ىّلَع ةظفاحملاب رمألا يف باب
 2 و

 نع يه أ فورعمب َرِمَأو َكِلَذ ىلإ َيِعُد نم هلوقي امو هللا مكحل دايقنالا بوجو يف باب

oaماد اق د. ان د. او دع ا. عام ا .اق عاف واقع عاق  

 مام ا. د. او د. noo aaa عاق او د. o o عاق ها اعلاه

ona Soهادف ادعم عادم د. دعا. هو عاف عاق ع د.  

 ۷٦ هادم دو م د. دم ادع ادم او ده دعم م اواو دو دعا. م ا. »ع ا.د. ا. م«

VV 



 ا
 ال ا و ةئيس َوَأ ةنسح ةنس نس نميف باب

 VO asa ةلالض َوَأ ىده ىلإ ءاعدلاو ريخ ىَلَع ةلالدلا يف باب

 A SESS EES ARS SE A ىوقتلاو ربلا ىّلَع نواعتلا يف باب

 RNS SSR AS 1 1 ]00 ةحيصنلا ىف باب

 ااا ا 010131 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باب

 AT ل هايف هوك فاخر نعلم نش نيف وأ توری رمأ نم اوقع ظيلتت انا

 AV O N ا ا RASA ES ةنامألا ءادأب رمألا باب

 2 EA E ا ا E Rs ملاظملا درب رمألاو ملظلا ميرحت باب

 QO aT SRS مهتمحرو مهيلع ةقفشلاو مهقوقح نايبو نيملسملا تامرح ميظعت باب

 TE TEY ةرورض ريغل اهتعاشإ نع يهنلاو نيملسملا تاروع رتس باب

 DE SR ESE NEESER نيملسملا جئاوح ءاضق باب

 ENT I و ب ا ا SES ةعافشلا باب

 EVN يو ا ل لا ا ا ا سانلا نيب حالصإلا باب

 AE SAS OSES Saas نيلماخلاو ءارقفلاو نيملسملا ةفعض لضف باب

 ةقفشلاو مهيلإ ناسحإلاو نيرسكنملاو نيكاسملاو ةفعضلا رئاسو تانبلاو ميتيلا ةفطالم باب

 دا ا تو ا E ول ا و قل مهل حانجلا ضفخو مهعم عضاوتلاو مهيلع

 E ESSE ANS e ءاسنلاب ةيصولا باب

 MEN e OEE ARS للا ا دل وج ساما ةأرملا ىَلَع جوزلا قح باب

 0 0 2 2 aa غ1 لايعلا ىَلَع ةقفنلا باب

 NE و ل امم ا و AEs دّيجلا نمو بحي اعم قافنإلا باب

 نع مهيهنو ىلاعت هللا ةعاطب هتيعر يف نم رئاسو نيزيمملا هدالوأو هلهأ هرمأ بوجو باب

 ل م ل فلل ُهَّنَع ْيِهْنَم باكترا نم مهعنمو مهبيدأتو ةفلاخملا

 EEE ES E A را م ملقا لا A هب ةيصولاو راجلا قح باب

 PNA ESSE A A Sane E AS ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب باب

 VEE يمل ESE DOSE قول TAs محرلا ةعيطقو قوقعلا ميرحت باب

 سرب هماركإ بدني نم رئاسو ةجوزلاو براقألاو مألاو بألا ءاقدصأ رب لضف باب

 TA ال مل ع يشل يدا RA اب مهلضف نايبو هلك هللا لوُسَر تيب لهأ ماركإ باب



 ي ا ع وو ملا تاعوضوملا سره

 راهظإو مهسلاجم عفرو مهريغ ىّلَع مهميدقتو لضفلا لهأو رابكلاو ءاملعلا ريقوت باب

 NERE SE AAD مما جو ا ف و ل اورو Sa مهتيترم

 ةرايزو مهنم ءاعدلاو مهترايز بلطو مهتبحمو مهتبحصو مهتسلاجمو ريخلا لهأ ةرايز باب

 ا سس مس تس حج قدام ارم ويف هتان ةلضافلا عضاوملا

 اَذِإ ُهَل لوقي اذامو ءهبحي هنأ «هبحي نم لجرلا مالعإو ِهيَلَع ثحلاو هللا يف بحلا لضف باب

 To E es SE SSE LE A هملعأ

 FAs اهليصحت يف يعسلاو اهب قلختلا ىّلَع ثحلاو دبعلل ىَناَعَت هللا بح تامالع باب

 E EEE وما اتا لول مم نيكاسملاو ةفعضلاو نيحلاصلا ءاذيإ نم ريذحتلا باب

 EE e م ل د ىَلاَعَت هللا ىَلِإ مهرئارسو رهاظلا ىَلَع سانلا ماكحأ ءارجإ باب

 E rE اا مل يشر م ل SS SLA و es فوخلا باب

 ا ESSE DES SS SE دن هو فج وا ب نأ ا ءاجرلا باب

 NO تس و املا TESS أ ل ب يو ءاجرلا لضف باب

 100 ع ا اف ا م و ا ءاجرلاو فوخلا نيب عمجلا باب

 ONS مم حفلا وعام ع جد هيلإ ًاقوشو ىَناَعَت هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف باب .

 A LS ا رقفلا لضفو اهنم للقتلا ىَّلَع ث لاو ايندلا يف دهزلا لضف باب

 سوبلملاو بورشملاو لوكأملا نم ليلقلا ىَلَع راصتقالاو شيعلا ةنوشخو عوجلا لضف باب

 INS ا كو وامر قوت را حل تاوهشلا كرتو سفنلا ظوظح نم اهريغو

 Ne at ةرورض ريغ نم لاؤسلا مذو قافنإلاو ةشيعملا يف داصتقالاو فافعلاو ةعانقلا باب

 AT ا م تدوم E هيلإ علطت الو ةلأسم ريغ نم ذخألا زاوج باب

 YA ءاطعالل ضرعتلاو لاؤسلا نع هب ففعتلاو هدي لمع نم لكألا ىَّلَك ثحلا باب

 اق ا mS عع ىلاعت هللاب ٌةقث ريخلا هوجو يف قافنإلاو دوجلاو مركلا باب

 AR ا م AEE ا ا حشلاو لخبلا نع يهنلا باب

 اوك RS للا ا لا ل ار جا اال ا ةاساوملاو راثيإلا باب

 الا ديد وو e هب كربتي امم راثكتسالاو ةرخآلا رومأ يف سفانتلا باب

 ا ا مما و للا ا تلا فون نب وا رم م ا ركاشلا ٌيِنَغلا لضف باب

 IE ES ER ea لمألا رصقو توملا ركذ باب

 IU ERS ee رئازلا هلوقي امو لاجرلل روبقلا ةرايز بابحتسا باب

 AVS a نيدلا يف ةنتفلا فوخل هب سأب الَو هب لزن رص ببسب توملا يمت ةهارك باب



 سش ا اوا
 ١317 جل ns hS OOS EES ETS EAE o تاهبشلا كرتو عرولا باب

 مارح يف عوقوو نيدلا يف ةنتف نم فوخلا وأ نامزلاو سانلا داسف دنع ةلزعلا بابحتسا باب
 FO ass ae cae al a ردع هم هلأ وو ار ويف جرار هوا RS سمج هدف اهوحنو تاهيشو

 ركذلا سلاجمو ءريخلا دهاشمو .مهتاعامجو مهيَمُج روضحو سانلاب طالتخالا لضف باب .
 كلذ ريغو ,مهلهاج داشرإو ؛مهجاتحم ةاساومو ,مهزئانج روضحو ,مهضيرم ةدايعو ؛مهعم

 ءاذيإلا نع هسفن عمقو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىَلَع ردق نمل مهحلاصم نم
 اا ا قم ملا كوم و م حاملا لل هنأ ايلا اوت قطو es ىذألا ىََلَع ربصو

 VON SR SER A RS SS نينمؤملل حانجلا ضفخو عضاوتلا باب

 ا ا اا an SSSR RSS باجعإلاو ربكلا ميرحت باب

 EE e EDAR SAN SEE ARRESTS قلخلا نسح باب

 VES يختار م وكب 4 RGAE ERE قفرلاو ةانألاو ملحلا باب

 ا ا م EET نيلهاجلا نع ضارعإلاو وفعلا باب

 I م و hs وا ا ورم OER اف مابك دآم قعر عرف عام ىذألا لامتحا باب

 ل ل ف ا وا ىلاعت هللا نيدل راصتنالاو عرشلا تامرح تكهتنا اإ بضغلا باب

 AES aR مهتحيصنو مهاياعرب قفرلاب رومألا ةالؤ رمأ باب

 رولا م RAMANE DES لداعلا يلاولا باب

 VE وك مف ةيصعملا يف مهتعاط ميرحتو ةيصعم ريغ يف رمألا ةالو ةعاط بوجو باب

 ۲٠١ . ِهّيَلِإ ةجاح ٌعْدَت ْوَأ هيلع نيمتي مل اذإ تايا ولا كرت رايتخاو ةرامإلا لاؤس نع يهنلا باب
 نم مهريذحتو حلاص ريزو ذاختا ىَلَع رومألا ةالو نم امهريغو يضاقلاو ناطلسلا ثح باب

 TINE Stas ASS والواو وو و وفل يكول هاو رح eS مهنم لوبقلاو ءوسلا ءانرق

 اهيلع صرح وأ اهلأس نمل تايالولا نم امهريغو ءاضقلاو ةرامإلا ةيلوت نع يهنلا باب
 ارا ا ا e ل ا رو لا وجو وينمو رو ام SS ae اهب ضٌرعف

 IY oes eis sed E Re Se OS E SS بڌألا باتك ١-

 لا و يس ETE هب قلختلا ىلع ثحلاو هلضفو ءايحلا باب

 او ا a اوال ب تم لأ اور دوا Re رّسلا ظفح باب

 ا ا ا ا دولا" ناجا :فهملاب ءافولا تاب

 ا و ETE ريخلا نم هداتعا ام ىَّلَع ةظفاحملا باب

 م
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 ا ابا و وت RSS ع ءاقللا دتع هجّولا ةقالطو مالكلا بيط بايحتسا باب

 517 .... كلذب الإ مهفي مل اذإ مهفيل هريركتو بطاخملل هحاضيإو مالكلا نايب بابحتسا باب

 ITE حال اور يح ee aa بلح هسلجم

 ب موو ل لع وجا كل دس ا ل هيف داصتقالاو ظعّولا ٌباب

 E ا ا م ل ل ل ةنيكسلاو راقولا باب

 TNO eee راقولاو ةنيكسلاب تادابعلا نم امهوحنو ملعلاو ةالصلا نايتإ ىَلِإ بدنلا باب

 OSSD SRDS e Saas فيضلا ماركإ باب

 5 كن ل ا ا ا ريخلاب ةئنهتلاو ريشبتلا بابحتسا باب

 Aes هلي ءاعدلا بلطو هَل ءاعدلاو هريغو رفسلل هقارف دنع هتيصوو بحاصلا عادو باب

 E OY E E ld ةرواشملاو ةراختسالا باب

 ؛قيرط نم اهوحنو ةزانجلاو وزغلاو جحلاو ضيرملا ةدايعو ديعلا ىلإ باهذلا بابحتسا باب

 a E ا بلا مومو لو ا ةدابعلا عضاوم ريثكتل رخآ قيرط نم عوجرلاو

 VTE EEE SSSA AS ميركتلا باب نم وه اَم لك يف نيميلا ميدقت بابحتسا باب

 O ا ل قا كم وا ل ا سوو و نا ماعطلا بدأ باتڪ -؟

 TO ا ES O e E SA هرخآ يف دمحلاو هلوأ يف ةيمستلا باب

 TL لا ل AE هحدَم بابحتساو ماعّطلا ٌبيِعَي ال باب

 TVS نب نس يدك رطفي ّمَل اَذِإ مئاص وهو ماعطلا رضح نم هلوقي اَم باب

 A AE كارا ا و اما ووو را هريغ هعبتف ماعط ىَلِإ يعد نم هلوقي اَم باب

 E A م ا ا ل هلكأ ءيسي نم هبيدأتو هظعوو هيلي امم لكألا باب

 A es هتقفر نذإب الإ ةعامج لكأ اَذإ امهوحنو نيترمت نيب ِناَرِقلا نع يهّتلا باب

 ا ا م ل اج سا عيشي الو كأي نم ةو هز ابا

 STASIS SOS SS اهطسو نم لكألا نع يهنلاو ةعصقلا بناج نم لكألاب رمألا باب

 11 ا د حارا ا ا ًاثكتم لكألا ةيهارك باب

 اهقعل لبق اهحسم ةهاركو ؛عباصألا قعل بابحتساو عباصأ ثالثب لكألا بابحتسا باب

 دعاسلاب قعللا دعب اهحسمو اهلكأو هنم طقست يتلا ةمقللا ذخحأو ةعصقلا قعل بابحتساو

 TE مل بخ دي كا a اول RR E نور ياسو وكي ا ووو اي نتا لا كوك نم اهريغو مدقلاو
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 VE ال ذر ERR RAL و ديوب نقلوا وج ماعطلا ىََلَع يديألا ريثكت باب

 بابحتساو ءانإلا يف سُمَنُتلا ةهاركو ءانإلا جراخ ًاثالث سفنتلا بابحتساو برشلا بدأ باب
 EVs she STS ES ئدتبملا دعب نميألاف نميألا ىَلَع ءانإلا ةرادإ

 VERS ese ميرحت ال هيزنت ةهارك هنأ نايبو اهوحنو ةبرقلا مف نم برشلا ةهارك باب

 ااا 121211 بارشلا يف خفنلا ةهارك باب

 E ا ًادعاق برشلا لضفألاو لمكألا نأ نايبو ًامئاق برشلا زاوج نايب باب
 E AAAS ا ًابرش مهرخآ موقلا يقاس نوك بابحتسا باب

 برشلا َوُهَو  عركلا زاوجو ةضفلاو بهذلا ريغ ةرهاطلا يناوألا عيمج نم برشلا زاوج باب
 برشلا يف ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحتو دي الو ءانإ ريغب هريغو رهنلا نم مفلاب

 EE اا E مام اج وس هل لل e ES لامعتسالا هوجو رئاسو ةراهطلاو لكألاو

 00 1 1 1 141 1 1111 ساّبّللا باتك -؟

 نطق نم هزاوجو ءدوسألاو رفصألاو رضخألاو رمحألا زاوجو «ضيبألا بوثلا بابحتسا باب
 EVAL SESS E ريرحلا الإ اهريغو فوصو رعشو ناتكو

 ER و ا وا ا يو لا باشم باب

 ىلع كلذ نم ءيش لابسإ ميرحتو ةمامعلا فرطو رازإلاو مكلاو صيمقلا لوط ةفص باب
 ا ا ا ا O ءاليخ ريغ نم هتهاركو ءاليخلا ليبس
 0 ًاعضاوت سابللا يف عفرتلا كرت بابحتسا باب

 ۲٠۳ يعرش دوصقم الو ةجاح ريفل هب يرزي اَم ىلع رصتقي اَلَو سابللا يف طسوتلا بابحتسا باب
 هسبل زاوجو هَيَلِإ مهدانتساو ِهّيَلَع مهسولج ميرحتو ءلاجرلا ىَلَع ريرحلا سابل ميرحت باب
 ب ماع تملا ايو a RR aE al واف ملال انس ع جما وبابا راهو وا و ASTER اع ءاسنلل

 FOE يو ودي وكم AER ولا خرم ب مام A اأو هه ةكح هب نمل ريرحلا سبل زاوج باب

 VO اا 0 د اًهَِيَلَع بوكرلاو رومنلا دولج شارتفا نع يهنلا باب

 Vos SAE هوحن ْوَأ ًالعن ْوَأ ًاديدج ًايوث سبل اَذِإ لوقي اَم باب

 ,VOOR AES a a سابللا يف نيميلاب ءادتبالا بابحتسا باب

 oV اَيْؤَرلاَو سيلجلاو سِلجَملاو دوغقلاو عاجطْمالاو مولا بادآ باتك “؛

VV Rl Sea Rae RN SE مونلا َدّْنِع هلوقي اَم باب 
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 فاشكنا فخي مل اَذإ ىرخألا ىّلَع نيلجرلا ىدحإ عضوو افقلا ىَلَع ءاقلتسالا زاوج باب

 OR ا اا A eS يمحو اعيرتم دوفقلا راوجو ةروعلا

 ON eS o ا ا لا م سيلجلاو سلجملا بادآ يف باب

 NN ES EES SR اا ا اهب قلعتي اَمَو ايؤرلا باب

 N ام ف مدع بم مخجل قمل ل ا وول ا اج ص قيم Ss مالَسلا باتك -۵

 ss ROSE EASA و هئاشفإب رمألاو مالسلا لضف باب

 PEE RAA ا م يد وكلا ع ماا sa مالسلا ةيفيك باب

 SS RE ا ا و او جان A TAS هو مط ربا مالسلا بادآ باب

 يف لخد 2 جرخ مث لخد نأب برق یَّلَع هؤاقل رركت نم ىلع مالسلا ةداعإ بابحتسا باب

 Aa RAS جام سو محل امهوحنو ةرجش امهنيب لاح وأ ءلاحلا

 11 ا لا ام ب ام OT هتيب لخد اَذِإ مالسلا بابحتسا باب

 TAV ا eS نيرا سوما و ل ما نايبصلا ىَلَع مالسلا باب

 ةنتفلا فاخي ال تايبنجأو ةيبنجأ ىلعو همراحم نم ةأرملاو هتجوز ىلع لجرلا مالس باب

 AV TOA le SS طرشلا اذهب نهمالسو نهب

 سلجم لهآ ىَّلَع مالسلا بابحتساو مهيلع درلا ةيفيكو مالسلاب رفاكلا انئادتبا ميرحت باب

 TAA SS EASA ا ب و ا رافكو نوملسم مهيف

 ل هسيلج وأ هءاسلج قرافو سلجملا نم ماق اَذِإ مالسلا بابحتسا باب

 TANS N ا ب ا ا ا ا هبادآو ناذئتسالا باب

 هب فرعي امب هسفن يمسيف ءنالف :لوقي نأ 5تنأ نم :نذأتسملل ليق اَذِإ ةنسلا َّنأ نايب باب

 11 N TEESE اهوحنو «انأ» :هلوق ةهاركو ةينك َوَأ مسا نم

 ىَناَعَت هللا دمحي مل اذإ هتيمشت ةهاركو ىلا هللا دمح اَذإ سطاعلا تيمشت بابحتسا باب

 VE SNS E AS بؤاثتلاو ساطعلاو تيمشتلا بادآ نايبو

 هدلو ليبقتو حلاصلا لجرلا دي ليبقتو هجولا ةشاشبو ءاقللا َدَّنِع ةحفاصملا بابحتسا باب

 ا ير اولا وو دفن ما تم لن ءانحنالا ةيهاركو رفس نم مداقلا ةقناعمو ةقفش

 هنفد روضحو هيلع ةالضلاو تّيَّملا عييشتو ضيرملا ةداّيع باتك -1

 3 هو معلا لحم يآ - 4

 NYE A ا قر كم ا ل ونت للا تلو ا هنفد دعب هربق دنع ثكحملاَو

 SIVE و اوما ا SS SASS AE ضيرملا ةدايع باب
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 سس بيسي سس ل

 VEE وعم ل هميم اتا لوب موال وما جيلا وح مال و دق SES ضيرملل هب ىعدي ام باب

 جا م فل امو عنف SS ل سا هلاح نع ضيرملا لهأ لاؤس بابحتسا باب

 اي ل a نإ وول ا ل رووا Se هتايح نم سيأ نَم هلوقي اَم باب

 قشي اَم ىّلَع ربصلاو هلامتحاو هيلإ ناسحإلاب همدخي نمو ضيرملا لهأ ةيصو بابحتسا باب
 ا ads امهوحنو صاصق َوَأ دحب هتوم ببس برق نمب ةيصولا اذكو هرمأ نم
 هّنأ نايبو .كلذ وحنو هاسأراو َوَأ ٌكوُتَوَم وأ عجولا ديدش وأ «عجو انآ :ضيرملا لوق زاوج باب
 VV an a عزجلا راهظإو طخستلا ليبس ىَّلَع نكي ّمَل اَذِإ كلذ يف ةهارك ال

 VV e ARAS 0 هللا لإ هلإ ال :رضتحملا نيقلت باب

 VV LETE SEO ل ا دا تيملا ضیمفت دعب هلوقي ام باب

 TVA EET aS es تيم هل تام نم هلوقي اَمَو تيملا دنع لاقي ام باب

 TE ةحايت الو بدن ريغب تيملا ىََلَع ءاكبلا زاوج باب

 NA ate saa ا AES ee E a فعلا هناي

 ّلْضَف َقَبَس َدَقَو زئانجلا ءاسنلا عابتا ةهاركو هنفد روضحو هعييشتو تيملا ىَلَع ةالصلا باب
 اي يك ا أو ام ا و اوم وا هادو هولا هدب ف نو يوت و RE + .عييشُتلا

 VAN aS ns رثكأف ةثالث مهفوفص لعجو ةزانجلا ىَلَع نيلصملا ريثكت بابحتسا باب

 رار SARS م ا ا ا SA ةزانجلا ةالص يف أرقي ام باب

 VA ل نك تاق اوم ESA رسب SISE ةزانجلاب عارسإلا باب

 ىّتَح كرتيف ةأجف تومي نأ الإ هزيهجت ىلإ ةردابملاو تيملا نع نيّدلا ءاضق ليجعت باب

A eas ا r هْنَوَم نفي 

As eae ASAE SSAA SS ES ربقلا دنع ةظعوملا باب 

 ۲۸٤ ....  ةءارقلاو رافغتسالاو هَل ءاعدلل ةعاس هربق دنع دوعقلاو هتفد دعب تيملل ءاعدلا باب

 AE SSE 1 1 1 1 1 1 1 1 ُهَل ءاعدلاو تيملا نع ةقدصلا باب

 YAS ورا خل هب انا 521110 EE تيملا ىَلَع سانلا ءانث باب

 VAG ا ا SSAA SAS راغص دالوأ هَل تام نم لضف باب
 ىَناَعَت هللا ىَلِإ راقتفالا راهظإو مهعراصمو نيملاظلا روبقب رورملا َدَّنِع فوخلاو ءاكبلا باب
 VATO eA ER AOE AEE SERS ع ا كلذ نع ةلففلا نم ريذحتلاو

 هدب أع اوم وسل نايا ل اوال وأ قدم اولا دما يملا ESS رَّفّشلا بادآ باتك -۷



 تاعوضوملا سرهف

 TAV تما ا ا ESA مق كما راهنلا لوأ هبايحتساو «سيمخلا موي جورخلا بايحتسا باب

 TAVE را aa ee هنوعيطي ًادحاو مهسفنأ ىَلَع مهريمأتو ةقفرلا بلط بابحتسا باب

 باودلاب قفرلاو ىَّرُسلا بابحتساو رفسلا يف مونلاو تيبملاو لوزنلاو ريسلا بادآ باب

 اَذِإ ةبادلا ىَلَع فادرإلا زاوجو اهقحب مايقلاب اهقح يف رّصق نم رمأو اهتحلصم ةاعارمو

 SAAS موتك SAE EAS نا مبدا ARAS ل م كاسم كلذ قيطت تناك

 SSE امم Daa قيفرلا ةناعإ باب

 TAs es را تاجا مب وج ا و للا كم ول أ جت رفسلل َهَّباَذ بكر اذإ لوقي اَم باب

 نع يهنلاو اهوحنو ةيدوألا طبه اَذِإ هحيبستو اههبشو ايانثلا دعص اَذإ رفاسملا ريبكت باب

 ITE SSS DSS و هوحنو ريبكتلاب توصلا عفرب ةغلابملا ٠

 ATS OS اا يم ستمنح ا حل ا رفسلا يف ءاعدلا بابحتسا باب

 Ee ا ا ا م مهريع ذأ اسان فاش اَذِإ هب وعدي ام باب

 LR E وا اك كلا عب و ل ا ولا سعت ًالزّتم لزن اَّذِإ لوقي ام باب

 1 ا هتجاح ىضق اَذِإ هلهأ ىَلِإ عوجرلا رفاسملا ليجعت بابحتسا باب

 O Sa ل ا ةجاح ريغل ليللا يف هتهاركو ًاراهن هلهأ ىَلَع مودقلا بابحتسا باب

 TAOS Sa نو دل حبل هتدلب ىأر اذإو عجر اَذِإ لوقي اَم باب

 VO Sat نيتعكر هيف هتالصو هراوج يف يذلا دجسملاب مداقلا ءادتبا بابحتسا باب

 TAOS 1 e aa اهدحو ةأرملا رفس ميرحت باب

 AV Ss ل و ل م ل OT لْئاَضَفلا باتك -۸

 ا ا وح م eS م لا يو وأ نآرقلا ةءارق لضف باب

 U معا اا رج ا مو ع نايسنلل هضيرعت نع ريذحتلاو نآرقلا دهعتب رمألا باب

 599 .... اهل عامتسالاو توصلا نسح نم ةءارقلا بلطو نآرقلاب توصلا نيسحت بابحتسا باب

 E DRS O ا ا ةصوصخم تايآو روس ىلع ثحلا باب

 E ا ل نبا مهب ردم وتلا او سس دم ةءارقلا ىّلَع عامتجالا بابحتسا باب

 PET و ا م ea CEMSAN ءوضولا لضف باب

 NO Sn E 100111 ea ناذألا لضف باب

 DE E O E O تاولصلا لضف باب
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 اا 1 1 1 1 EE دجاسملا ىلإ يشملا لضف باب

 PNT SS E REARS ORT SET DEA AR EES ةالصلا راظتنا لضف باب

 ما ل ع و كا اا نبا او STN طب بنمو EES ةعامجلا ةالص لضف باب

 ضار 200 ا ءاشعلاو حبصلا يف ةعامجلا روضح ىّلَع ثحلا باب

 17 .. ٌنهكرت يف ديدشلا ديعولاو ديكألا يهنلاو تابوتكملا تاولصلا ىَلَع ةظفاحملاب رمألا باب

 NO Ea اًهيف ٌصارتلاو اهتيوستو لوألا فوفصلا مامتإب رمألاو لوألا فصلا لضف باب

 ب RL امهنيب امو اهلمكأو اهلقأ نايبو ضئارفلا عم ةبتارلا ننسلا لضف باب

 ل ل eS ا ل ETE حبصلا ٍةَّنس يتعكر ديكأت باب

 ل ولا ب و امهتقو نايبو امهيف أرقي اَم نايبو رجفلا يتعكر فيفخت باب

 َدِجَهَت َناَك ءاوس هيلع ثحلاو نميألا هبنج ىَلَع رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا بابحتسا باب
 EEC ASSAD طاطا درا قو و هكا هيكل يك نطو ال ّمأ ٍلْيَللاِب
 PEY ا ل مالا ا يبا لقا عل aR e E ES رهظلا ةنس باب

 Na ا SEAS SRSA نام محي SARS رصعلا ةنس باب

 RY eases Sn E اهلبقو اهدعب برغملا ةنس باب

 ماع ا ا وما املا عم طل ا بل ل ينل قا اهلبقو اهدعب ءاشعلا ةنس باب

 Naa e a a a E A E e EE EKO E SS ةعمجلا ةنس باب

 عضوم نم ةلفانلل لوحتلاب رمألاو اهريغو ةبتارلا ءاوس تيبلا يف لفاونلا لمج بابحتسا باب
 م و OT OT مالكب امهنيب لصفلا وأ ةضيرفلا

 Pre اوم .. هتقو نايبو ةدكؤم ةنس هنأ نايبو رتولا ةالص ىََلَع ثحلا باب

 870 .... اَهَّيَلَع ةظفاحملا ىَّلَع ثحلاو ءاهطسوأو اهرثكأو اهلقأ نايبو ىحضلا ةالص لضف باب

 رحلا دادتشا َدَنِع ىَّلصُت نأ لضفألاو اهلاوز ىلإ سمشلا عافترا نم ىحضلا ةالص زيوجت باب
 ما دع ع فجل ب لاما يول وج ول وا يدع او او تا اور وا ىحضلا عافتراو

 يأ يف نيتمكر يلصي نأ لبق سولجلا ةهاركو نيتعكرب دجسملا ةيحت ةالص ىّلَع ثحلا باب
 ۳۲۷ 2...  اهريغ ْوَأ ةبتار ةنس َوَأ ةضيرف ةالص َوَأ ِةّيِحّتلا ةينب نيتعكر ىَّلص ءاوسو لخد تقو
 منال ااا. < < < ءوضولا دعي نيتعكر بابحتسا باب

 ةعمجلا موي ءاعدلاو اَهَّيَلِإ ريكبتلاو بيّطلاو اهل لاستغالاو اهبوجوو ةعمجلا موي لضف باب

 11 ةعمجلا دعب ىلاعت هللا ركذ راثكإ بابحتساو ةباجإلا ةعاس نايب هيو لَو يبنلا ىّلَع ةالصلاو
 i اا و حنا هع ةرهاظ ةيلب عافدنا وأ ةرهاظ ةمعن لوصح َدَّنِع ركشلا دوجس بايحتسا باب



 تاعوضوملا سرهف

 E ST E ا كا فول طرفا ولا ا وحط م جوج وجو بولت نوم ليللا مايق لضف باب

 FOES TSS NARS حيوارتلا َوُهَو ناضمر مايق بابحتسا باب

 FEO e ا ا م ا أ اهيلايل ىجرأ نايبو ردقلا ةليل مايق لضف باب

 31 e دوت EAE جاب ياست كن وم ب و م ةرطفلا لاصخو كاوسلا لضف باب

 ا د AS أ تاو اهب قلعتي اَمَو اهلضف نايبو ةاكزلا بوجو ديكأت باب

 u ما ل أ ا و هي قلعتي اَمَو مايصلا لضف نايبو ناضمر موص بوجو باب

 116 مخ هم اهم ماج ا قا ف ريخلا نم راثكإلاو فورعملا لعفو دوجلا باب

 ةداع قفاو ْوَأ هلبق امب هلصو نمل الإ نابعش فصن دعب موصب ناضمر مدقت نع يهنلا باب

 EO ا ااا اكل كل هقفاوف سيمخلاو نينثإلا موص هتداع َناَك نأب هَل

 o ب مك وس هامل ا وق ديم دمنا نو ل لالهلا ةيؤر دنع لاقي اَم باب

 RES AS م هاما ا دور ع رجفلا عولط شخي مل اَم هريخأتو روحسلا لضف باب

 101 ا ا اق نما مما دي راطفإلا دعب هلوقي اَمَو ءهِّيَلَع رطفي اَمَو رطفلا ليجعت لضف باب

 TEN ese Ses اهوحنو ةمتاشملاو تافلاخملا نع هحراوجو هناسل ظفحب مئاصلا رمأ باب

 TEN te فوم قولوا لئن LA ل ف ف ع عح موصلا نم لئاسم يف باب

 ب سلا اا وو عسا مرحلا رهشألاو نابعشو مرحملا موص لضف باب

 TO ES A ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يف هريغو موصلا لضف باب

 EOS SSAA aa ءاعوساتو ءاروشاعو ةفرع موي موص لضف باب

 ON SESS سس a Sees لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب

 EO EAR رم تو ل ا و واج See سيمخلاو نينثإلا موص بابحتسا باب

 10 ا ل ا م نم رهش لك نم مايأ ةثالث موص بابحتسا باب

 ٠617 . . . هدنع لوكأملل لكآلا ءاعدو هدنع لكؤي يذلا مئاصلا لضفو ًامئاص رَّطف نم لضف باب

 OO و ل م ل و سيل قط و م مق ان ممل ا سن تو فاكتتغالا باتك -5

 POO aS قة سوا وما دوج نطق نا ل ناضمر يف فاكتعالا باب

 FOV SS SERE ا خحلا باتك ٠-

 ل رن سم كاك O ف و جا هج ا ل رطل يم ل ل ب ل هلضفو جحلا بوجو باب

 DAY ZIRA مح و تس ل SAMS م داهجلا باتك ١-
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 N a Sa E RES ERE ع ةحورلاو ةودغلا لضفو داهجلا بوجو باب

 يف ليتقلا فالخب مهيلع ىلصيو نولسغي ةرخآلا باوث يف ءادهشلا نم ةعامج نايب باب
 ا 02 رافكلا برح

 VT م اع وج ا دوو وأ يكس قدا فل مع اذ دولا دل KEES قتعلا لضف باب

 TV SD د EEE Cas كولمملا ىَلِإ ناسحإلا لضف باب

 A 0 11د هيلاوم قحو هللا قح يدؤي يِذَّلا كولمملا لضف باب

 اال جن ل ا SASSER جرهلا يف ةدابعلا لضف باب

 حاجرإو يضاقتلاو ءاضقلا نسحو ءاطعلاو نخألاو ءارشلاو عيبلا يف ةحامسلا لضف باب

 نضل 0 ُهَّنَع عضولاو َرِسَعُملا روملا راظنإ لضفو فيفطتلا نع يهنلاو نازيملاو لايكملا

 .TAV ا ا ا الا ا ا ااا ل IS ملعلا ٌباتك ١-

 AN ESSE ا هلل ًاميلعتو ًاملعت ملعلا لضف باب

 FAO Sila ma Es هرڪشَو َقاَعَت هنلا دمح باتك ٣-

 قو AS a KR Aa EE Sata AR E ES ركشلا بوجو باب

 WAV يت و ان يحج بلا لرفع i ره هلا لوُسَر ىَلَع ةالّضلا باتك ٤-

 ل ا حم أ م م او او RSS اهفيص ضعبو اهلضفو ِهِّيَلَع ةالصلاب رمألا باب

 عقول ل ا ل ا راكذألا باتك -۵

 RAN ا ا Sa يالا ب واوا AER هيلع ٌشَحلاَو ِرْكذلا ٍلضُف باب

 لحي اَلَم نآرقلا الإ ًاضئاحو ًابنجو ًاثدحمو ًاعجطضمو ًادعاق وأ ًامئاق ىَلاَعَت هللا ركذ باب
 ROA ean a aes EA RE LS aa ا ضئاح الو بنجل

 8و a E E RES TSS هظاقيتساو همون َدّْنِع هلوقي اَم باب

 FOV يو أ رذع ريغل اهتقرافم نع يهنلاو اهتمزالم ىَلِإ بدنلاو ركذلا قَلِح لضف باب

 ON عم م او طوب ا اول نم واوا هيفا سال ءاسملاو حابصلا َدَّنِع ركذلا باب

 N أ قيقا A SEAS SAETA a مونلا َدّْنِع هلوقي اَم باب

 COND ير يطا حطو a SSE Ree تاوَڪَدلا باتك -5



 تاعوضوملا سرهف
 EET بيغلا رهظب ءاعدلا لضف باب

 1 0 1 ءاعدلا نم لئاسم يف باب

 COs د DEA ل همك تلا نحل رمت جمب مهلضفو ءايلوألا تامارك باب

 CTS ا SSSA ا اَهْنَع يهنملا روُمألا باتك -۷

 1 ا و ما ا و ناسللا ظفحب رمألاو ةبيغلا ميرحت باب

 وأ زجع نإ اهلئاق ىّلَع ٍراكنإلاو اهْدَرِب ٌةمْرحُم ٌةبيغ عمس نم رمأو ةبيغلا عامس ميرحت باب
 SEE CEE هما aes هنكمأ نإ سلجملا كلذ قراف هنم لبقي مل

 0 E E SAD SAS ةبيغلا نم حابي اَم باب

 ETA BS داسفإلا ةهج ىَلَع سانلا نيب مالكلا لقن يهو ةميمنلا ميرحت باب

 فوخك ةجاح ِهَيَلِإ عدت مل اإ رومألا ةالو ىَلِإ سانلا مالكو ثيدحلا لقن نع يهنلا باب

 0 م جم قوم قب وست م سوتملا هع ا هو نا كج ا هوحنو ةدسفم

 CE a e E و وا اجمال موا نّيَهَجَولا يذ مذ باب

 ا e وأب وم قرا تملا و وح شا A بذكلا ميرحت باب

 EE oe a Ea SE A as بذكلا نم زوجي اَم نایب باب

 EEE ARS E ل ل دسم دور ا هيكحيو هلوقي اميف تبثتلا ىَلَع ٌّتحلا باب

 COR روُرلا ةداهش ميرحت ظلغ نايب باب

 TOR O E ةباد َوَأ هنيعب ناسنإ نعل ميرحت باب

 EV ل ا ا ا ا نينيعملا ريغ يصاعملا باحصأ نعل زاوج باب

 FARS ES ASS ا قح ريغب ملسملا بس ميرحت باب

 A Eh SE E ا OTE ةيعرش ٍةحاصمو قح ريغب تاومألا بس ميرحت باب

 Ts a EES aoa ءاذيإلا نع يهنلا باب

 Ena SRR ا م ربادتلاو عطاقتلاو ضغابتلا نع يهنلا باب

 E ES را و E SAS ين مس A دسحلا ميرحت باب

 CEN Se ee هعامتسا هركي نم مالكل عُمَسُسلاو سّمجتلا نع يهّثلا باب

 CEN SE AEE . ةرورض ريغ نم نيملسملاب ٌنظلا ءوس نع يهنلا باب

 EV ناش Sa esas Te نافع تأ نيملسملا راقتحا ميرحت باب
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 A سا ل م عرشلا رهاظ يف ةتباثلا باسنألا يف نعطلا ميرحت باب

 CECE الر فو ملل دوم عب و الما لت ولا عادخلاو شغلا نع يهنلا باب

 CEE 1 TA n êa املا و ا همس ا رو aS ردغلا ميرحت باب

 EEO اع قم وأ يتسلل مكين وماما SARE اهوحنو ةيطملاب ّنملا نع يهنلا باب

 EET ا ال ياو و اه او جل طل كو موج ا اخ ىلا يد يغبلاو راختفالا نع يهنلا باب

 ٍقسفب رهاظت وأ .روجهملا يف ةعدبل لِ مايأ ةثالث قوف نيملسملا نيب نارجهلا ميرحت باب
 Ne SAE را ب ا ها ير كس َكِلَذ وحن وأ

 ال ثيحب ارس اثدحتي نأ َوُهَو ةجاحل الإ هنذإ ريغب ثلاثلا نود نينثا يجانت نع يهنلا باب
 ENR ا و م a RS ا ل كو همهفي ال ناسلب اثدحت اَذِإ اَم هانعم يفو امهعمسي

 ۹ بدألا ردق ىَلَع دئاز وأ يعرش بیس ريغب دلولاو ةأرملاو ةبادلاو دبعلا بيذعت نع يهنلا باب

 CONE اهوحنو ةلمنلا ىَّتَح ناويح لك يف رانلاب بيذعتلا ميرحت باب

 CONS Dre BES aS م قم ياو ضع قع هبحاص هبلط ٌّقحب ينغلا لطم ميرحت باب

 ْوَأ اهملسو هدلول اهبهو ةبه يضو هَل بوهوملا ىَلِإ اهمّلسُي ّمَل ةبه يف ناسنإلا دوع ةهارك باب
 ةرافك ْوَأ ةاكز نع هجرخأ ْوَأ ِهّيَلَع قدصت يِذَّلا نم هب قّدصت ًائّيَش هئارش ةهاركو اهملسي مل
 COIS A 11 ِهَيَلِإ لقتنا دق رخآ صخش نم هئارشب سأب الو اهوحنو

 LOS Ba 1010001-ب SR ميتيلا لام ميرحت ديكأت باب

 CON re te واط لا Dee o طحن فيتم نيو رفا ل لا و عم وجا ابرلا ميرحت ظيلفت باب

 8 LSS م أر و NSE لم حال طك eS ءايرلا ميرحت باب

 COO 1 ss e ءاير َوُه سيلو ءاير هنأ مهوتي اَم باب

 COD ةيعرش ةجاح ريغل نسحلا درمألاو ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحت باب

 ONS e SSE eR BESS EA RA ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت باب

 508 .... َكِلَذ ريغو ةكرحو سابل يف لاجرلاب ءاسنلا هبشتو ءاسنلاب لاجرلا هبشت ميرحت باب
 CO eS رش اور لا en aa رافكلاو ناطيشلاب هبشتلا نع يهنلا باب

 COV oe رع حاكما عا سس ه3: داوسب امهرعش باضخ نع ةأرملاو لجرلا يهن باب

 45٠ ةأرملا نود لجرلل ِهّلُك يلح ةحابإو ءضعب نود سأرلا ضعب قلح َوُهَو عّرَقلا نع يهنلا باب
 Cee تتم اون لاا SS نانسألا ديدحت وهو رشولاو مشولاو رعشلا لصو ميرحت باب

 دنع هتيحل رعش درمألا فتن نعو ءامهريغو سأرلاو ةيحللا نم بيشلا فتن نع يهنلا باب

 ا ا ل وما نخل Sea SA هعولط لوأ



 تاعوضوملا سرهف

 را ا ل ل رذع ريغ نم نيميلاب جرفلا سمو نيميلاب ءاجنتسالا ةهارك باب

 TD دحاو فخ وأ ةدحاو لعن يف يشملا ةهارك باب

 CY a هريغ وأ جارس يف تناك ءاوس هوحنو مونلا دنع تيبلا يف رانلا كرت نع يهنلا باب

E:3 0 5  
 E Oe as ةقشمب هيف ةحاصم ال٠ ام لوقو لعف وهو فلكتلا نع يهنلا باب

 ليولاب ءاعدلاو هقلحو رعشلا فتنو بيجلا قشو دخلا مطلو تيملا ىلع ةحاينلا ميرحت باب
 هي

 UE كاريكا كانا e N ا ياا نيم م ان نو رو لا ERA ين اللا 1 روبثلاو

 ريمشلابو ىصحلاب قراوطلاو لمرلا باحصأو فارّملاو نيمجنملاو ناّهَكلا نايتإ نع يهّثلا باب
 611 ا ا A املا راما و حو لا اا مكاو انا ونور يامن ين لو SD ا مو كلذ وحنو

 CASS a a ESAS ERNE ِريَطّنلا نع يهنلا باب

 ةداسو وأ رانيد وأ ةدخم وأ مهرد وأ بوث وأ رجح وأ طاسب يف ناويحلا ريوصت ميرحت باب

 فالتإب رمألاو اهوحنو بوثو ةمامعو رتسو فقسو طئاح يضف روصلا ذاختا ميرحتو كلذ ريغو

 ECON ب كو فم م ارا د ساو قو او درك قل are د لإ ياا نع تناوب ا ية ماو اول كن ةروصلا

 1/1 e سس RS عرذ وأ ةيشام وأ ديصل الإ بلكلا ذاختا ميرحت باب

 سرجلاو بلكلا باحصتسا ةيهاركو باودلا نم هريغو ريعبلا يف سرجلا قيلعت ةيهارك باب

 ًارهاط ًافلع تلكأ نإ ةَّرِذَعلا لكأت يتلا ةقانلا وأ ريعبلا يهو ةلالَجلا بوكر ةهارك باب

 1 ا ةهاركلا تلاز ءاًهَمحَل باطف

 دجسملا هيزنتب رمألاو هيف دجو اذإ هنم هتلازإب رمألاو دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب

 Neate لانا لقلوب ف ف قب انمار زحل ندا يما لو زعل و عددا جس حا درو عطل كو راذقألا نع

 ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاو ةلاضلا دشنو ِهيِف توصلا عفرو دجسملا يف ةموصخلا ةهارك باب

 VS ا كوب كالا ال قرم ا وو تالماعملا نم اهوحنو

 لبق دجسملا لوخد نع ةهيرك ةحئار هَل اًمِم هريغ َوَأ ًاثارك وأ ًالصب وأ ًاموث لكأ نم يهن باب
 ا ل ARD ةزورضل الإ هتحئار لاوز

 ةبطخلا عامتسا توفيف مونلا بلجي هَّنأل بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ءابتحالا ةهارك باب
 اق e اقم د ندم ون مط وسلا ءوضولا ضاقتنا فاخيو



 ا
 حورلاو ةايحلاو ءابآلاو ءامسلاو ةكئالملاو ةبعكلاو يبنلاك قولخمب فلحلا نع يهنلا باب

 ...VN ًايهن اهدشأ نم يهو .ةنامألاو نالف ةبرتو ناطلسلا ةمعنو ناطلسلا ةايحو سأرلاو

 NE A A 0 A ًادمع ةبذاكلا نيميلا ظيلغت باب

 رْمَكُي ْمُك ِهَيَلَع فولحملا َكِلَذ لمفي ْنأ اَهْنِم ًاريخ اهريغ ىأرف ِنيِمّي ىَّلَع فلح نم بدن باب

 ها arse كش ماك طل قل ل نت عقلا ان عب وف ما م لأ ل عج وجعا فمن هنيمي نع

 نيميلا دصق ريفب ناسللا ىَّلَع يرجي اَم َوُمَو ءِديِف ةرافك ال هَّنأو نيميلا وغل نع وفعلا باب
 اا ا َكِلَّذ وحنو .هللاو ىلبو ءهللاو ال :ةداعلا ىَّلَع هلوقك

 VO ا 0 0 000 ًاقداص ناك ّنِإو عيبلا يف فلحلا ةهارك باب

 ىلاعت هللاب لأس نم عنم ةهاركو ءةنجلا ريغ 8 هللا هجوب ناسنإلا لأسي نأ ةهارك باب
 CNN Ee 101 SSNS E E هب عفشتو

 هللا ريغ كلذب فصوي الو ,كولملا كلم هانعم نأل هريغو ناطلسلل هاشنهاش :هلوق ميرحت باب

 CAR ا وا مرو MoE CR ىلع م ع و طنا نرتب ا ربع ال .٠ ىلاعتو هناحبس

 CAO و ا رت هوحنو دّيَسِب امهوحنو عدتبملاو قسافلا ةبطاخم نع يهنلا باب

 CONE LS وتم SAS E ا لج ىّمحلا بس ةهارك باب

 ال ل قم ا م حاج ركل ماشا a اهيوبه دنع لاقي ام نايبو ؛حيرلا بس نع يهنلا باب

 ا ا ا E TA كيدلا بس ةهارك باب

 LR يل خس لابو يقرا ل مس ملاك الاعسم احلا اذك ءوّنب انرطُم :ناسنإلا لوق نع يهنلا باب

 ل بة مو او اسم صن اس امس ااا خلا رفاك اي :ملسمل هلوق ميرحت باب

TTل نا ا ف قا ندا او نجا  

 قئاقدو ةفللا يشحو لامعتساو ةحاصفلا فلكتو هيف قّدشتلاو مالكلا يف ريعقتلا ةهارك باب

 AY ل 0100 مهوحنو ماوعلا ةبطاخم يف بارعإلا

 CAF eae مل ا ا م SRS يِسْفَن َتَحبَح :هلوق ةهارك باب

 CAI RS CSE ًامرك بنعلا ةيمست ةهارك باب

 اهحاكنك يعرش ضرفل كلذ ىلإ جاتحي نأ الإ لجرل ةأرملا نساحم فصو نع يهنلا باب
 CAND Se NESE ل امرا م وام هاتوا هو ركل ب اج قا فرت a a هوحنو

 ا بلطلاب مزجي لب َتَّنِش ّنِإ يِل َرِفغا ّمُهَّللا :ناسنإلا لوق ةهارك باب
 ر

 CAE SA 11 1 10 A a نالف ءاشو هللا ءاش ام :لوق ةهارك باب

 CAO a aS زهق ايل لا لام قرا ع ةرخآلا ءاشعلا دعب ثيدحلا ةهارك باب



 تاعوضوملا سرهف
 CRO يعرش رذع اَهَل نكي ملو اهاعد اَذِإ اهجوز شارف نم ةأرملا عانتما ميرحت باب

 AVIA E هنذإب الإ رضاح اهجوزو ًاعوطت ةأرملا موص ميرحت باب

 E ا مامإلا لبق دوجسلا وأ عوكرلا نم هسأر مومأملا عفر ميرحت باب

 CAV ل نبال يامل عام جرو ASAR ع ةالصلا يف ةرصاخلا ىَلَع ديلا عضو ةهارك باب

 لوبلا امهو :نيثبخألا ةعفادم َعَم وأ ِهّيَلِإ قوتت هسفنو ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب
 CAE SE GSA ل و قو ل اجلال ل ل SSRIS SS طئاغلاو

 100 0 Aa م ةالصلا يف ءامسلا ىَلِإ رصبلا عفر نع يهنلا باب

 TAV Salsas نامل هما ناس د ع رذع ريغل ةالصلا يف تافتلالا ةهارك باب

 CAN a Dales aia sS روبقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا باب

 CAV هوس اسما و هلم ذأ و ل طحت يّلصملا يدي ّنّيَب رورملا ميرحت باب

 ةلفانلا ٌتَناَك ءاوس ةالصلا ةماقإ يف نذؤملا عورش دعب ةلفان يف مومأملا عورش ةهارك باب

 CAV Sa قي و ب ا داع عن O ل ا قا وجا روح م نو E اهريغ وأ ةالصلا كلت ةنس

 ا يلايللا نيب نم ةالصب هتليل وأ مايصب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك باب

 ٤۸۸ .. امهنيب برشي اَلَو لكأي الو رثكأ َوَأ ٍنيَموَي موصي نأ َوُهَو موصلا يف لاصولا ميرحت باب
 CA 1 RRR ا ريق ىَلَع سولجلا ميرحت باب

 CAO CNA ا هيلع ءانبلاو ربقلا صيصجت نع يهنلا باب

 ERI EER دج رسب AAS Ra هديس نم دبعلا قابإ ميرحت ظيلغت باب

 ااا 07 دودحلا يف ةعافشلا ميرحت باب

 EQ SSE اهوحنو ءاملا دراومو مهّلظو سانلا قيرط يف طوغتلا نع يهنلا باب

 CY sese فاو AES دكارلا ءاملا يف هوحنو لوبلا نع يهنلا باب

 CAN REESE ا ةبهلا يف ضعب ىلع هدالوأ ضعب دلاولا ليضفت ةهارك باب

 494١ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ مايأ ةثالك قوف تيم ىلع ةأرملا دادحإ ميرحت باب

 الإ هتبطخ ىلع ةبطخلاو هيخأ عيب ىلع عيبلاو نابكرلا يقلتو يدابلل رضاحلا عيب ميرحت باب
 ET aa ا LSS SOA ا ESS E ڌري وأ نذأي نأ

 CVE و ا م اهيف عرشلا نذأ يتلا ههوجو ريغ يف لاملا ةعاضإ نع يهنلا باب

 يطاعت نع يهنلاو ءًاحزام وأ ًاداج ناك ءاوس هوحنو حالسب ملسم ىلإ ةراشإلا نع يهنلا باب
 AZA SLR N A ا جرب م oa E SNS SS ًالولسم فيسلا
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 EYO ا ا وا ولا وس ا ب سلا e رذع ريغل ناحيرلا در ةهارك باب

 ّنِمأ نمل هزاوجو ءهوحنو باجعإ نم ةدسفم هيلع فيخ نمل هجولا يف حدملا ةهارك باب

 CARL ا مال DAES EARS E دو و يوان هقح يف كلذ

 31 جا عا هيلع مودقلا ةهاركو هنم ًارارف ءابولا اهيف عقو دلب نم جورخلا ةهارك باب

 CAN SAA SEARS ا ا رحسلا ميرحت يف ظيلفتلا باب

 غم ٌؤدعلا يديأب هعوقو فيخ اَذِإ رافكلا دالب ىَلِإ فحصملاب ةرفاسملا نع يهنلا باب

 هوجو رئاسو ةراهطلاو برشلاو لكألا يف ةضفلا ءانإو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب

 o E و كا ل أ نول ا كر خم دج را اق ل ا ا داع طنط ول لامعتسالا

 ا لااا ًارفعزم ًابوث لجرلا سبل ميرحت باب

 اا Se aS ليللا ىلإ موي تمص نع يهتلا باب

 E TTY هيلاوم ريغ ىَلِإ هيْنوَتَو هيبأ ريغ ىلإ ناسنإلا باستنا ميرحت باب

 O e ا و طل هنع لع هلوسر وأ 36 هللا ىهن ام باكترا نم ريذحتلا باب

 OTR O ا هنع ًايهنم بكترا نم هلعفيو هلوقي ام باب

 OT ا OE SODA ا حّلُملاَو تاّروُتنملا باتڪ -۸

 O RE اهريغو ةعاسلا طارشأو لاجّدلا ثيداحأ باب

 OTO OD SAE SSS رافغتسالا باتك -8

 O O و يفر قنا سرت نبع AR قفا نا وب ونا وك هلضفو رافغتسالاب رمألا باب

 ااا ا ]ذا ةنجلا يف نينمؤملل ىَلاَعَت هللا ّدعأ ام نايب باب

 ORO أ لا Eas Sal سلا فب ARDE SA تاعوضوملا سرهف


